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Nazwa towaru i
masa netto:

Mufinka czekoladowa

Babeczka czekoladowa

Mufinka o smaku
śmietankowoczekoladowym

Masa
netto:

90g

150 g

90 g

Kod kreskowy:

Dni
ważności

Składniki:

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

5

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
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.
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3

Biszkopt 12% z masą budyniową 30%, herbatnikami 12%, masą toffi 15% i masą śmietanową 20%
Składniki: budyń: [MLEKO, MASŁO, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory:E471, E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
cukier, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromaty, ŚMIETANKA w proszku 0,3%, barwnik: ryboflawiny];
masa śmietanowa: [ŚMIETANKA 49 % ( ŚMIETANKA, stabilizator: karagen), krem cukierniczy (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), woda, mieszanka cukiernicza: (cukier, pełne MLEKO w
proszku, żelatyna, toffi 8% (cukier, syrop glukozowy, barwnik: E150a, MASŁO, skrobia modyfikowana, aromat, sól,
barwnik: E160a]; kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz
palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; substancja konserwująca: E202; aromat),
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), polewa (ŚMIETANKA, miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, aromat waniliowy, emulgatory: lecytyna
SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331), krakersy (mąka PSZENNA, olej
rzepakowy, substancje spulchniające: wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu, JĘCZMIENNY ekstrakt słodowy, sól,
glukoza, JAJA w proszku, emulgator: lecytyny), nakropka (woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty, etylowanilina),
polewa biała (cukier , tłuszcz roślinny (palma, słonecznik, shea, rzepak) w zmiennych proporcjach, MLEKO pełne w
proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny aromat waniliowy)
Może zawierać: sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Ciasto czekoladowe 28% przekładane kremami czekoladowym 36% ze śliwkami suszonymi i kremem śmietankowym
24% wykończone warstwą bezy 8%
Składniki: ciasto czekoladowe [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: 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, woda], krem czekoladowy: [ ŚMIETANKA 50%: (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), kuwertura 24% (miazga kakaowa, cukier,
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476), śliwki suszone 7%,
cukier, spirytus],krem śmietankowy [ŚMIETANKA 50%: ( 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), serek mascarpone: (pasteryzowana
ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330), mieszanka cukiernicza ( dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna
wołowa, LAKTOZA ( z MLEKA), skrobia kukurydziana, sól), woda, cukier puder)], beza [ cukier, BIAŁKO JAJA, skrobia
ziemniaczana, BIAŁKO JAJA w proszku], powidła śliwkowe ( śliwki 75%, cukier, substancja żelująca: pektyna, barwnik:
E 150d, substancja konserwująca: E202)
Może zawierać: sezam, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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4

Biszkopt kakaowy (25%) z kremem o smaku kakaowym ( 38%) z dodatkiem rodzynek i orzechów włoskich
Składniki: krem o smaku kakaowym [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, woda, rodzynki (7%),
ORZECHY WŁOSKIE (7%), kakao (7%), alkohol etylowy, żółtko JAJA w proszku, etylowanilina], biszkopt: (cukier,
JAJA, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, woda, kakao 4,5%, substancje spulchniające: E500,E450, E336; skrobia
tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca:
E415; aromaty), nadzienie porzeczka czarna: (porzeczka czarna, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana,
regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202), polewa czekoladowa (ŚMIETANKA, miazga kakaowa,
cukier, tłuszcz kakaowy, olej rzepakowy, naturalny aromat waniliowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476, E471;
substancja zagęszczająca: E407, regulator kwasowości: E331), nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty,
etylowanilina), dekoracja [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku, bezwodny tłuszcz
MLECZNY, emulgator: E322 ( lecytyna SOJOWA), naturalny aromat waniliowy], biała polewa (cukier, tłuszcz roślinny
oraz olej roślinny( z nasion palmy, palmowy, shea), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyny, lecytyna
SOJOWA, sól, wanilina.
Może zawierać: nasiona sezamu, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, łubin.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.

Ciasto czekoladowe (30%) z kremem budyniowym (32%) i biszkoptami (22%)
Składniki: ciasto czekoladowe [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: 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, woda], krem budyniowy [ MLEKO, MASŁO, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory:E471, E475; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, budyń o smaku śmietankowym (skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana,
aromaty, ŚMIETANKA w proszku 0,3%, barwnik: ryboflawiny), cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), żółtko JAJA w
proszku], polewa (MLEKO w proszku, MASŁO, woda, cukier, kakao), woda, biszkopty [JAJA, mąka PSZENNA, cukier,
mieszanka cukiernicza (skrobia PSZENNA, cukier, emulgatory: E472b, E477; substancje spulchniające: E500, E450,
E341; odtłuszczone MLEKO w proszku, syrop glukozowy, aromat, barwnik: E160a); skrobia ziemniaczana, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], kawa rozpuszczalna .
Może zawierać: nasiona sezamu, soję, orzeszki arachidowe, orzechy. Przechowywać w temperaturze 1-6 stopniaC.
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Fantazja jogurtowa

Słodka wiosna

Placek drożdżowy z
Karwi

Rogaliki z powidłami i
płatkami migdałowymi

kg

kg
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3

1
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Ciasto jogurtowe na kruchym kakaowym spodzie z owocami
Składniki: mandarynki (31%), jogurt typ bałkański (24%) (MLEKO pełne pasteryzowane, ŚMIETANKA pasteryzowana,
MLEKO w proszku odtłuszczone, białka MLEKA, żywe kultury bakterii jogurtowych); mieszanka cukiernicza (mąka
PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, MLEKO pełne w proszku, substancja spulchniająca: E450, E500; sól, aromat);
galaretka (woda, cukier, żelatyna, regulator kwasowości: E330, aromat), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330),
cukier, białko JAJA, olej rzepakowy, serek mascarpone (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330);
krem o smaku śmietankowym: [ŚMIETANKA ( 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];żółtko JAJA, 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, kakao (1%), mieszanka cukiernicza (dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna,
LAKTOZA z MLEKA, skrobia kukurydziana, sól); skrobia ziemniaczana, woda, cukier puder, syrop glukozowy.
Może zawierać: nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 st. C

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

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

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.

Strona 4 z 7

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 : 11.01.2021

1192

2441

3513

3514

3517

Chleb graham krojony

Bułka ciabata

Pierogi ruskie

Pierogi z kapustą i
grzybami

Pierogi z jagodami

0,35 kg

kg

400 g

400 g
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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.

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

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.

3

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.
Półprodukt chłodzony Składniki: nadzienie jagodowe 54% [ jagody 34%*, nadzienie owocowe (zagęszczony przecier
jabłkowy, owoce jagodowe (aronia, czarna porzeczka, jagoda), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
stabilizatory: pektyny, guma guar; substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), skrobia modyfikowana, cukier,
cynamon], mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy *w produkcie
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, mleko, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.
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9226

Kanapka -wieloziarnista
z kurczakiem

Kanapka z serem i
sałatą

Przekąska z ciasta
francuskiego z sosem
pizza i serem

140 g

110g

kg

5904277106708

5904277106661

5904277103684

1

1

3

Bułka wieloziarnista (50%) z masłem (9%) i ketchupem (4%) oraz pieczoną piersią z kurczaka (21%),serem żółtym
(11%),sałatą
Składniki: bułka wieloziarnista [mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (14%) ( siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona
SOI, ziarna ŻYTA, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA), woda, posypka 8% (siemię lniane, płatki
OWSIANE, nasiona SEZAMU, ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, emulgator: E472a,
ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca:E412, regulatory kwasowości: E341, E450; glukoza, gluten
PSZENNY, stabilizator:E466, środek do przetwarzania mąki :E300), drożdże, sól, smalec wieprzowy (tłuszcz
wieprzowy), cukier, środek do przetwarzania mąki: E300], pierś z kurczaka pieczona (filet z piersi z kurczaka, olej
rzepakowy, przyprawy, sól, sacharoza, ekstrakty przypraw), SER żółty [MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej
(LAKTOZA), stabilizator: E509, substancja konserwująca: E1105 (zawiera JAJA), barwnik: annato], MASŁO, sałata,
ketchup (koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromat)
Może zawierać: łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C.

Kanapka z serem i sałatą
Bułka pszenna (50%) posmarowana masłem (16%) z serem żółtym (27%) i sałatą (6%)
Składniki: bułka kajzerka [ mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgatory: E472e, lecytyna
SOJOWA, mąka PSZENNA, dekstroza, cukier, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO w proszku, substancja zagęszczająca:
E466, mąka słodowa JĘCZMIENNA, regulator kwasowości: E450, środek do przetwarzania mąki: E300), sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], SER żółty [MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej (LAKTOZA), stabilizator:
E509, substancja konserwująca: E1105 (zawiera JAJA), barwnik: annato], MASŁO, sałata
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C.

Ciasto francuskie (31%) z sosem pizza(46%) i serem (19%) Składniki: ciasto francuskie [mąka PSZENNA), margaryna
(olej roślinny ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda,
emulgatory: lecytyna słonecznikowa, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; sól, aromat, przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu; substancja konserwująca: sorbinian potasu; kwas: kwas cytrynowy;
barwnik: karoteny, annato; mąka fermentowana PSZENNA),woda, JAJA, sól, ocet spirytusowy, enzymy [PSZENICA],
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], sos pizza (przecier pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy,
skrobia modyfikowana, olej rzepakowy, cebula suszona, sól, przyprawy, substancja konserwująca E202, chilli w
proszku), SER żółty (MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego,
podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), kasza manna,
woda, białka pochodzenia roślinnego, syrop glukozowy, mąka ryżowa
Może zawierać: nasiona sezamu, soję, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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Przekąska z ciasta
francuskiego szpinak

Ptysie na wagę

kg

kg

5904277103684

5904277108597

3

3

Ciasto francuskie (27%) z farszem szpinakowym (68%)
Składniki: ciasto francuskie [mąka PSZENNA), margaryna (olej roślinny ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: lecytyna słonecznikowa, mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczo-wych; sól, aromat, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu; substancja konserwująca:
sorbinian potasu; kwas: kwas cytrynowy; barwnik: karote-ny, annato; mąka fermentowana PSZENNA),woda, JAJA, sól,
ocet spirytusowy,enzymy [PSZENICA] środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], nadzienie szpinakowe
[szpinak (szpinak 80%, cebula, olej rzepakowy, woda, skrobia modyfikowana, czosnek, sól, mieszanka przypraw,
substancje konserwujące: E202, E211; barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin ), SER żółty (MLEKO pasteryzowane,
sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), kasza manna, skrobia modyfikowana, czosnek suszony, sól,
pieprz czarny], woda, białka pochodzenia roślinnego, syrop glukozo-wy, mąka ryżowa
Może zawierać: nasiona sezamu, soję, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

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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