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Symbol 
Nazwa towaru i 

masa netto:

Masa 

netto:
Kod kreskowy:

Dni 

ważności
Składniki:

4062 Mufinka czekoladowa 90g 5

Babeczka biszkoptowo-tłuszczowa z kropelkami czekoladowymi

Składniki: mieszanka cukiernicza: (skrobia PSZENNA, cukier, glukoza, skrobia modyfikowana, emulgatory: E471, E475 - 

SOJA;  białko JAJA kurzego w proszku; substancje spulchniające: E450i, E500ii; sól, substancja zagęszczająca: E415; 

barwnik: E160a, aromaty); woda, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, pasta kakaowa (9%): (odtłuszczone kakao w 

proszku 50%, oleje roślinne: słonecznikowy i palmowy; emulgator: lecytyna SOJOWA, aromat); cukier, kropelki 

czekoladowe (7%): (cukier, miazga kakaowa, masło kakaowe, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny ekstrakt wanilii) - 

zawartość kakao min. 47%; środek do przetwarzania mąki: E300.

Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko,  orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały                                

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

4066
Mufinka o smaku 

cytrynowym
90g 5

Babeczka biszkoptowo-tłuszczowa o smaku cytrynowym

Składniki: mieszanka cukiernicza (skrobia PSZENNA, cukier, glukoza, skrobia modyfikowana, emulgatory: E471, E475 - 

SOJA;  białko JAJA kurzego w proszku; substancje spulchniające: E450i, E500ii; sól, substancja zagęszczająca: E415; 

barwnik: E160a, aromaty), mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, woda, pasta aromatyzująca (naturalne 

aromaty, substancje aromatyzujące, woda, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, substancja 

zagęszczająca: E415, barwnik: E101),środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

Może zawierać: sezam, mleko, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

4065 Babeczka czekoladowa 150 g 5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe czekoladowe                                                                                                                    

Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 4%*: cukier, miazga kakaowa, kakao 

w proszku obniżonej zawartości tłuszczu , naturalny aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu , skrobia 

modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500; aromaty, emulgatory: E471, E472a, E472b, E475; stabilizator:  

E415; skrobia PSZENNA, sól, MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy); JAJA, olej rzepakowy, polewa 

czekoladowa: [czekolada 9%* (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator:  naturalny aromat waniliowy, 

emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476); ŚMIETANKA, olej rzepakowy, syrop glukozowy], polewa cukiernicza (cukier, olej 

roślinny palmowy i tłuszcz roślinny (masło shea), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, 

aromat, barwnik: E102 ), mąka PSZENNA, woda, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy                                                                                                                                          

*w wyrobie gotowym                                                                                                                                                                  

Barwnik E102 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci                                                       

Może zawierać: sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.                                                                                         

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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4067

Mufinka o smaku 

śmietankowo-

czekoladowym

90 g 5

Babeczka biszkoptowo-tłuszczowa o smaku śmietankowo-czekoladowym                                                                      

Składniki: mieszanka cukiernicza (skrobia PSZENNA, cukier, glukoza, skrobia modyfikowana, emulgatory: E471, E475 - 

SOJA;  białko JAJA kurzego w proszku; substancje spulchniające: E450i, E500ii; sól, substancja zagęszczająca: E415; 

barwnik: E160a, aromaty), mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, woda, pasta kakaowa (5%): (odtłuszczone 

kakao w proszku 50%, oleje roślinne: słonecznikowy i palmowy; emulgator: lecytyna SOJOWA, aromat), kropelki 

czekoladowe (1%): (cukier, miazga kakaowa, masło kakaowe, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny ekstrakt wanilii) - 

zawartość kakao min. 47%;pasta aromatyzująca (naturalne aromaty, substancje aromatyzujące, woda, syrop 

glukozowy, syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, substancja zagęszczająca: E415, barwnik: E101), środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy                                                                                                                                                        

Może zawierać: sezam, mleko, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5524
Beza z masą o smaku 

marakui
kg 5904277108481 2

Ciasto bezowe (32%) przekładane kremem o smaku marakui  (57%)                                                                                    

Składniki: krem o smaku marakui  (57% )  [SER mascarpone (ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy ),  ŚMIETANKA (ŚMIETANKA , stabilizator: karagen), krem roślinny (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), mieszanka cukiernicza (cukier, maltodekstryna, suszony sok z marakui (1,4%)*, 

żelatyna wołowa, skrobia modyfikowana, przecier pomarańczowy, kwas: kwas cytrynowy, aromat), woda, cukier],   beza 

( 32%)  (cukier, białko JAJ, skrobia ziemniaczana),  pulpa z mango (przecier z mango, cukier, antyoksydant: kwas 

cytrynowy), woda,   nadzienie  ( cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone 

w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA,  naturalny aromat waniliowy),  owoce granatu, glazura cukiernicza (syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; kwas: E330, substancje konserwujące: E202, 

E200; aromat) *w wyrobie gotowym                                                                                                                                   

Może zawierać: sezam, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.                                                                                          

Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.

568 Truskawkowa słodycz kg 3

Biszkopt (7%)z masą truskawkową (37%), budyniem(17%), kremem o smaku śmietankowym(19%) i herbatnikami(15%)                                                                                                                                                                     

Składniki: masa truskawkowa ( truskawki (27%)*, cukier, woda, żelatyna wieprzowa), krem o smaku śmietankowym: 

[(ŚMIETANKA, stabilizator: karagen), 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), serek mascarpone (ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator kwasowości: E330), mieszanka cukiernicza ( 

dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna wołowa, LAKTOZA ( z MLEKA), skrobia kukurydziana, sól), cukier, woda], 

budyń [MLEKO, MASŁO, margaryna  (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, z ziaren palmowych), woda, 

emulgatory:E471, E475, E322; sól, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202,barwnik: E160b, 

aromat), cukier, budyń śmietankowy (skrobie, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik: E101)],  herbatniki: (mąka 

PSZENNA, cukier, tłuszcz palmowy, syrop cukru inwertowanego, SERWATKA w proszku ( z MLEKA), skrobia, 

emulgator: lecytyna SOJOWA; sól, substancje spulchniające: E450, E500, E503; aromat), biszkopt  [JAJA, cukier, 

mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, woda, substancje spulchniające: E500,E450, E336; skrobia tapiokowa, 

emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca: E415, 

aromaty],czekolada [(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat 

waniliowy, emulgator: E476) ], żel (syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; regulatory 

kwasowości: E330,E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat), woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty, 

etylowanilina , środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy                                                                                                                     

* w wyrobie gotowym                                                                                                                                                     

Może  zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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593 Fantazja jogurtowa kg 3

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

6196
Makówka z kremem 

brulee
5904277108405 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                                                                                                                                                                           

Barwniki E 129, E124  mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.                                                                                                                                                                          

Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.                                                                   

Przechowywać w temperaturze 1-6'C.
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6202 Słodka wiosna kg 5904277102472 3

Kruche ciasto z jabłkami 25% i rabarbarem 25%

Składniki: mąka PSZENNA, jabłka prażone 25%: (jabłka, cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301; 

substancje konserwujące: E223, E202), rabarbar 25%, MASŁO, cukier, żółtko JAJ, cukier nietopliwy ( glukoza, skrobia 

PSZENNA, tłuszcz palmowy, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, olej rzepakowy, aromat), substancje 

spulchniające: E450, E500; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.                                                          

Może  zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

629
Placek drożdżowy z 

Karwi
kg 1

Placek drożdżowy z kruszonką i rodzynkami                                                                                                                      

Składniki: mąka PSZENNA, MLEKO, cukier, MASŁO, pomada ( cukier, woda, syrop glukozowy), margaryna  [oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator 

kwasowości:E330; aromat, barwnik: annato], olej rzepakowy, rodzynki (3%), żółtka JAJA, rodzynki, drożdże, sól, 

etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy                                                                                                                                                                                         

Może zawierać: soję, sezam, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.                                                                               

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

9293
Rogaliki z powidłami i 

płatkami migdałowymi
kg 14

Ciastka półkruche z powidłami i płatkami migdałowymi                                                                                                      

Składniki: powidła śliwkowe (38%): (śliwki, cukier, substancja żelująca: pektyna; substancja konserwująca: E202); mąka 

PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda; emulgatory: E471, 

lecytyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat; barwnik: annato); płatki MIDAŁÓW (8%), ŚMIETANA, cukier 

trzcinowy, żółtka JAJ, cukier puder, drożdże, sól, aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.                                                                                                                                                         

Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzeszki arachidowe, inne orzechy.                                                         

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1192 Chleb graham krojony 0,35 kg 5904277107125 3

Rodzaj pieczywa: pieczywo pszenno-żytnie z mąką pszenną graham                                                                                  

Składniki: mąka PSZENNA graham (42%), woda, mąka PSZENNA (14%), mąka ŻYTNIA (14%), mieszanka piekarnicza 

(płatki ziemniaczane, mąka PSZENNA , serwatka w proszku - z MLEKA, skrobia kukurydziana), drożdże, sól, gluten 

PSZENNY, mąka PSZENNA,  proszek z aceroli, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy                                                                                                                                                                

Może zawierać:soję, sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.                                                                       

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

2441 Bułka ciabata kg 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: mąka PSZENNA, woda, zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, drożdże, cukier, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały

Przechowywać w suchym i chłodnym miejsc
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2496
Bułka kukurydziana z 

parówką
100g 2

Zawiera substancję słodzącą: sacharynę                                                                                                                 

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

297 Jogurt z wiśnią 240 g 5904277108283 4

Składniki: jogurt śmietankowy (63%): (MLEKO, ŚMIETANKA, żywe kultury bakterii jogurtowych); wiśnie w żelu (29%): 

(wiśnie 24%*, woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); 

chrupiące musli (8%): (pełnoziarniste płatki OWSIANE, mąka: OWSIANA, JĘCZMIENNA, kukurydziana; nierafinowany 

cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, grys kukurydziany, płatki kokosowe, owoce liofilizowane w zmiennych proporcjach: 

malina, truskawka, żurawina; melasa trzcinowa, sól morska, emulgator: lecytyny z SOI; substancje spulchniające: 

węglany sodu; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, aromat).                                                                                                                            

* wyrób gotowy                                                                                                                                                                 

Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.                                                                

Przechowywać w temperaturze 2-8'C

3503 Pierogi ruskie 500g 5904277108566 3

Półprodukt chłodzony                                                                                                                                                         

Składniki: ziemniaki (36%), mąka PSZENNA, TWARÓG [MLEKO] (15%), woda, cebula (7%), MASŁO, olej rzepakowy, 

sól, cukier, pieprz, pieprz ziołowy: ( kolendra, GORCZYCA, cykoria, papryka, kminek, majeranek, chrzan, liście 

laurowe); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.                                                                                                                     

Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.                                                                                                                                                         

Sposób przygotowania: zagotować w garnku 3 l osolonej wody. Włożyć do wody pierogi, po wypłynięciu na powierzchnię 

gotować około 3 minuty.                                                                                                                                              

Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

3504
Pierogi z kapustą i 

grzybami
500 g 5904277108573 3

Półprodukt chłodzony                                                                                                                                                      

Składniki: kapusta kiszona (37%), mąka PSZENNA, woda, pieczarki (13%), smalec wieprzowy, cebula prażona: (cebula, 

nieuwodorniony olej palmowy, mąka PSZENNA, sól); olej rzepakowy, sól, cukier, sos borowikowy: (skrobia, 

ŚMIETANKA, tłuszcz palmowy, mąka PSZENNA, maltodekstryna,sól, borowiki, koncentrat soku z pieczarek, cebula, 

maślaki, syrop glukozowy, hydrolizowane białka roślinne, zamiennik soli, aromaty, białka MLEKA, ekstrakt drożdżowy, 

pieczarki,pieprz, sól, cukier); pieprz, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.                                                                                                                                                                          

Może  zawierać: soję, sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.                                                                                 

Sposób przygotowania: zagotować w garnku 3 l osolonej wody. Włożyć do wody pierogi, po wypłynięciu na powierzchnię 

gotować około 3 minuty.                                                                                                                                               

Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Strona 5 z 6



Producent: AL Piekarnia-Cukiernia spółka z organiczoną odpowiedzialnością sp. k. 84-105 Karwia, ul. Złota 50 tel. 58 674 91 48, e-mail: biuro@konkol.pl

Załącznik do formatki z dnia 30.07.2019,  Wydano dnia : 24.06.2020

3505
Pierogi z masą 

twarogową
500g 5904277108580 3

Półprodukt chłodzony                                                                                                                                                             

Składniki:SER TWAROGOWY  [MLEKO] (40%), mąka PSZENNA, woda,  margaryna [ oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (E471, lecytyny), regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy), aromat, barwnik (annato)], JAJA, cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, sól, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.                                                                                                                            

Może  zawierać: nasiona sezamu, soję, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.                                                                       

Sposób przygotowania: zagotować w garnku 3 l osolonej wody. Włożyć do wody pierogi, po wypłynięciu na powierzchnię 

gotować około 3 minuty.                                                                                                                                                                     

Przechowywać w temperaturze  1-6 stopnia C.

914 Ptysie na wagę kg 5904277108597 3

Korpusy z ciasta parzonego wypełnione kremem o smaku waniliowym                                                                              

Składniki: krem o smaku waniliowym ( woda, cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO w proszku pełne, tłuszcz palmowy, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, emulgatory: E472a, lecytyny; substancja za-gęszczająca : karagen, 

stabilizatory: E450, E339; białka MLEKA, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, aroma-ty, barwniki: karoteny, 

ryboflawiny), ciasto parzone [mąka PSZENNA, JAJA, MLEKO, margaryna (oleje roślin-ne (palmowy, rzepakowy, 

częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwa-sowości:E330; aromat, barwnik: 

annato), woda, substancje spulchniające: E450, E500b], polewa czekoladowa: [czekolada 50% (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator:  naturalny aromat waniliowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476); ŚMIETANKA, 

olej rzepakowy, syrop glukozowy], polewa cukiernicza (cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz roślinny (masło shea), 

odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat)                                                                                                                                                                              

Może zawierać: sezam, orzechy, orzeszki arachidowe, łubin.

Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.
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