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Nazwa towaru i
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kg
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Kod kreskowy:

Dni
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3

3

Składniki:

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kremem budyniowym i malinami pokryte chrupiącymi migdałami
Składniki: krem cukierniczy (34%) : (woda, cukier, skrobia modyfikowana, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz
roślinny: palmowy całkowicie uwodorniony, ziarna palmowe; maltodekstryna, laktoza (z MLEKA); emulgator: E471,
E472b; substancja zagęszczająca: E407, E401; białka MLEKA, stabilizator: E516, E450, E340; sól, dekstroza, kurkuma,
ekstrakt z marchwi, środek aromatyzujący); mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu; słodka serwatka w proszku (z MLEKA); skrobia modyfikowana, białko JAJA w proszku,
suszony syrop glukozowy, emulgator: E472b,E475; odtłuszczone MLEKO w proszku, sól, środek aromatyzujący,
ekstrakt z marchwi, przyprawy); malina w żelu (16%): (owoce maliny, woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulatory
kwasowości: E330, E333, E331; owocowo - roślinne koncentraty: koncentrat z marchwi, winogron i aronii; substancje
zagęszczające: E418, E415; substancja konserwująca: E202; aromat, barwnik E120); woda, JAJA, florentynka (7%):
(cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy, miód piekarski, pełne MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna
SOJOWA; aromat); olej rzepakowy, płatki MIGDAŁÓW (5%), alkohol, żelatyna wieprzowa, cukier, cukier wanilinowy:
cukier, etylowanilina; aromat.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Ciasto jogurtowe na kruchym kakaowym spodzie z owocami
Składniki: jogurt typ bałkański (33%): (MLEKO pełne pasteryzowane, ŚMIETANKA pasteryzowana, MLEKO w proszku
odtłuszczone, białka MLEKA, żywe kultury bakterii jogurtowych); nadzienie owocowe (13%)*: [borówki (9%)*,
zagęszczony sok borówkowy, cukier, woda, skrobia modyfikowana, naturalny aromat borówkowy z innymi naturalnymi
aromatami, substancja konserwująca: E202; substancja zagęszczająca: agar; regulator kwasowości: kwas cytrynowy];
mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, MLEKO pełne w proszku, substancja
spulchniająca: E450, E500; sól, aromat); cukier, serek mascarpone: (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator
kwasowości: E330); krem o smaku śmietankowym: [ŚMIETANKA: (ŚMIETANKA, emulgator:E471, substancja
zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze
(ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier,
stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik:
beta-karoten]; białko JAJA, olej rzepakowy, żółtko JAJA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); krem
cukierniczy: [cukier, skrobia modyfikowana, słodka serwatka w proszku (z MLEKA); tłuszcze roślinne: (palmowy,
kokosowy, całkowicie uwodornione); MLEKO pełne w proszku, suszony syrop glukozowy, białka MLEKA, środek
aromatyzujący, emulgator: E472b; barwniki: E101, E160a; sól, substancja żelująca: E401]; JAJA, stabilizator śmietany:
(dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA z MLEKA, skrobia kukurydziana, sól); kakao (1,2%), woda,
cukier puder, mąka ziemniaczana, syrop glukozowy.
*wyrób gotowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 st. C
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6196

805

Makówka z kremem
brulee

Rolada truskawkowa

kg

kg

5904277108405

5904277105435

3

3

Ciasto z makiem przełożone kremem brulée (33%) z wiśniami
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mak 7%*, grys PSZENY, mąka SOJOWA, skrobia kukurydziana, MLEKO w
proszku odtłuszczone, substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472a, E472b, E475; aromaty, syrop
glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, cynamon, przeciwutleniacz: E300; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA); jabłka
prażone: (jabłka, cukier, regulator kwasowości E330; przeciwutleniacz: E301; substancje konserwujące: E223, E202);
śmietana: (ŚMIETANKA, emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331); wiśnie
(12%)*, JAJA, MLEKO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); krem brulée: (cukier, skrobia
modyfikowana, skrobia PSZENNA, MLEKO w proszku odtłuszczone, JAJA w proszku, aromaty, substancja
zagęszczająca: karagen; barwnik: beta-karoten); czekolada kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476); biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny:
palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA;
naturalny aromat waniliowy); woda, ORZECHY WŁOSKIE, olej rzepakowy, barwniki: E129, E124.
*wyrób gotowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Rolada biszkoptowa (33%) przekładana kremem o smaku truskawkowym (47%)
Składniki: krem:[ margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA w proszku ( z MLEKA), sól, regulator
kwasowości: E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, truskawki (5%*), woda, pasta truskawkowa (3%*)
: (cukier, truskawki, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E300; barwniki: E120, E160a; substancja
zagęszczająca: pektyna, aromat, substancja konserwująca: E202); żółtko JAJA w proszku, etylowanilina], biszkopt:
[cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, JAJA , woda, substancje spulchniające: (E500,E450, E336); skrobia
tapiokowa, emulgatory: (E472b, E477); syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, alkohol etylowy,
etylowanilina, substancja zagęszczająca: E415; aromaty], galaretka: [woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator
kwasowości: E330; aromat, barwniki: E163], polewa: [cukier, tłuszcz roślinny (palma, słonecznik, shea, rzepak), MLEKO
(pełne i odtłuszczone w proszku), olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy].
*w produkcie
Może zawierać: sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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2496

Bułka kukurydziana z
parówką

100g

2

Składniki: bułka kukurydziana (61%): [mieszanka piekarnicza: (mąka PSZENNA, ekstrudowany grys kukurydziany 4%*,
słonecznik, mąka kukurydziana 2%, gluten PSZENNY, oleje roślinne: rzepakowy, SEZAMOWY; sól, glukoza, przyprawy,
środki do przetwarzania mąki: E300, E920; enzymy - PSZENICA); mąka PSZENNA, woda, drożdże, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; parówka cienka (25%): [mięso wieprzowe 36%, woda24%, tłuszcz wieprzowy
19%, mięso wołowe 12%, BIAŁKO SOJOWE, sól, błonnik PSZENNY, przyprawy naturalne i ich aromaty, LAKTOZA z
(MLEKA), glukoza, maltodekstryna, ocet, ekstrakt drożdżowy, wzmacniacz smaku E150 d, E635; stabilizator: E450,
regulator kwasowości: E575, E330; przeciwutleniacz: E301, E300, E316; barwnik : E150d]; ser żółty: (MLEKO, sól,
bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka, stabilizator: chlorek wapnia, substancja konserwująca : lizozym z białka
JAJA kurzego, barwnik: annato) sos: [koncentrat pomidorowy 20%, cebula 20 %, woda, ogórki 13 %, cukier, ocet,
papryka 5 %, modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy (GORCZYCA), sól, koncentrat soku z buraka, substancja
słodząca: sacharyna, substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, aromat];
*w produkcie
Może zawierać: łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temepraturze 1-6'C.
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