
WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

Symbol 

Nazwa towaru i 

masa netto

Jedno

stka DMT/TPS* Składniki 

101

Chleb zwykły 

0,50 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie 

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                          

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ /256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

1012

Chleb zwykły 

0,50 kg z 

makiem szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem maku 

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, mak (1%), GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, 

olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ /256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

1093 Chleb żytni z 

płatkami 

owsianymi 

0,50 kg

szt. 1 Rodzaj pieczywa: żytnie

Składniki: Mąka ŻYTNIA (59%), woda, żur piekarski: (otręby ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 

regulator kwasowości: kwas octowy otrzymywany na drodze fermentacji; drożdże), płatki OWSIANE, drożdże, płatki 

ziemiaczane, sól, GLUTEN PSZENNY, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, emulgator: E472e, cukier, regulator kwasowości: 

kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, środek do przetwarzania mąki: 

kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZECHY, ORZESZKI ARACHIDOWE.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 996 kJ/238 kcal; Tłuszcz: 1,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0,33 g; Węglowodany: 52 g, w tym cukry: 1,7 g; Błonnik: 4,4 g; Białko: 4,8 g; Sól: 1,2 g.

1094

Chleb żytni z 

posypką 

wieloziarnistą 

0,40 kg szt. 1

Chleb żytni z dodatkiem siemienia lnianego, nasion słonecznika,  ziaren prosa i nasion SEZAMU

Składniki: Zakwas ŻYTNI (39,2%) [woda, mąka ŻYTNIA (15,7%)*], mąka ŻYTNIA (28,6%), woda, siemię lniane (8,5%), nasiona 

słonecznika (5,3%), sól, drożdże (1%), mąka PSZENNA, suchy zakwas z PSZENICY twardej [mąka z PSZENICY twardej, woda, 

kultury starterowe], GLUTEN PSZENNY, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, sok jabłkowy w proszku, łupiny nasienne babki 

płesznik, ekstrakt z owoców aceroli w proszku, ziarna prosa (0,2%), nasiona SEZAMU (0,2%).

*w gotowym wyrobie.

Wyprodukowany na naturalnym zakwasie z dodatkiem drożdży.

Może zawierać: SOJĘ, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1018 kJ/242 kcal; Tłuszcz: 5,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 37 g, w tym cukry: 2 g; Białko: 7,5 g; Sól: 1,7 g.
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1096

Chleb żytni z 

dynią 0,40 kg szt. 1

Pieczywo żytnie z dodatkiem pestek dyni, posypane pestkami dyni

Składniki: Zakwas ŻYTNI (44%) [woda, mąka ŻYTNIA (17,6%)*]; mąka ŻYTNIA (32,1%), pestki dyni (9,9%), woda, sól, drożdże 

(1,1%), mąka PSZENNA, suchy zakwas z PSZENICY twardej: [mąka z PSZENICY twardej, woda, kultury starterowe]; GLUTEN 

PSZENNY, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, sok jabłkowy w proszku, łupiny nasienne babki płesznik, ekstrakt z owoców 

aceroli w proszku.

*w gotowym wyrobie

Może zawierać: SOJĘ, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, JAJA, nasiona SEZAMU.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1027 kJ/244 kcal; Tłuszcz: 5,5 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,0 g; Węglowodany: 39 g, w tym cukry: 2,2 g; Błonniki: 4,2 g; Białko: 7,0 g; Sól:1,8 g.

1113

Chleb pszenno-

żytni 0,40 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z makiem

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, mak (0,7%), GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, 

olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ /256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

113

Chleb razowy 

zwykły 0,50 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne

Składniki: Naturalny zakwas ŻYTNI (37%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (15%)*, mąka ŻYTNIA (3%)*], mąka ŻYTNIA razowa ( 

23%), mąka PSZENNA (14%), woda, mąka ŻYTNIA (6%), olej rzepakowy, płatki ziemniaczane, ekstrakt słodu (słód 

JĘCZMIENNY, woda), sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ,nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI arachidowe, inne ORZECHY. 

*w produkcie

Wyprodukowano na naturalnym zakwasie żytnim. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1210 kJ /289 kcal; Tłuszcz: 9,7 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,0 g; Węglowodany: 42 g,w tym cukry: 1,7 g; Błonnik: 5,3 g; Białko: 8 g; Sól: 1,3 g.

117

Chleb razowy ze 

słonecznikiem 

0,50 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne

Składniki: Naturalny zakwas ŻYTNI (39%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (16% )*, mąka ŻYTNIA ( 3%)*], ziarna słonecznika 

(14%), woda, mąka PSZENNA (14%), mąka ŻYTNIA razowa (12%), mąka ŻYTNIA (6%), olej rzepakowy, płatki ziemniaczane, 

sól, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

*w produkcie

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Wyprodukowano na naturalnym zakwasie żytnim.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1210 kJ/289 kcal; Tłuszcz: 9,7 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,0 g; Węglowodany: 42 g, w tym cukry: 1,7 g; Błonnik: 5,3 g; Białko: 8 g; Sól: 1,3 g.
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1191

Chleb graham 

0,35 kg szt. 1

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, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 827kJ/197 kcal; Tłuszcz: 1,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0,59 g; Węglowodany: 38 g, w tym cukry: 1,1 g; Błonnik: 5,2 g; Białko: 8,2 g; Sól:1,3 g.

120

Chlebek graham 

do żurku - 

okrągły 0,25 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA,ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1238 kJ/296 kcal; Tłuszcz: 3,4 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,3 g; Węglowodany: 57 g; w tym cukry: 1,9 g; Błonnik: 6,3 g; Białko: 9,6 g; Sól:1,3 g.

1201

Chlebek do 

żurku - WAZA 

0,45 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA,ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1238 kJ/296 kcal; Tłuszcz: 3,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,3 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,9 g; Błonnik: 6,3 g; Białko: 9,6 g; Sól:1,3 g.
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1202

Chlebek graham 

do żurku - 

kwadratowy 0,25 

kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA,ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1238 kJ/296 kcal; Tłuszcz: 3,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,3 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,9 g; Błonnik: 6,3 g; Białko: 9,6 g; Sól: 1,3 g.

1203

Chlebek do 

żurku - jasny 

0,25 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g; w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

122

Chleb 

wieloziarnisty 

0,50 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren

Składniki: Mąka PSZENNA (46%), naturalny zakwas ŻYTNIi (19%) [mąka ŻYTNIA (9,6%)*, woda], mieszanka wieloziarnista 

(17,6%) [siemię lniane (5,1%)*, ziarna słonecznika (3,2%)*, ziarna SOI (2,5%)*, ziarna ŻYTA (1,3%)*, ziarna PSZENICY (1,3%)*, 

ziarna OWSA (1,3%)*, ziarna JĘCZMIENIA (1,3%)*, płatki OWSIANE (1%)* nasiona SEZAMU (0,6%)*], woda, drożdże (2%), 

sól, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

* w gotowym wyrobie

Wyprodukowano na naturalnym zakwasie żytnim z dodatkiem drożdży. 

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1183 kJ/282 kcal; Tłuszcz: 5,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,7 g; Węglowodany: 47 g, w tym cukry: 0,9 g; Błonnik: 4,4 g; Białko: 11 g; Sól: 1,2 g.
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1224

Chleb bogactwo 

ziaren 0,35 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren

Składniki: Mąka PSZENNA (46%), naturalny zakwas ŻYTNI (30%) [woda, mąka ŻYTNIA (12%)*], mieszanka wieloziarnista 

(15%) [siemię lniane, ziarna słonecznika, ziarna SOI, płatki OWSIANE, ziarna ŻYTA, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna 

JĘCZMIENIA (1,5%), nasiona SEZAMU], woda, drożdże (2,1%), sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

*w gotowym wyrobie

Wyprodukowano na naturalnym zakwasie żytnim z dodatkiem drożdży. 

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 4,7 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 0,7 g; Błonnik: 3,4 g; Białko: 9,5 g; Sól:1,4 g.

1251

Chleb z lnem 

0,40 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z lnem

Składniki: Mąka PSZENNA (31%), woda, mąka PSZENNA graham (16%), siemię lniane (13%), mąka ŻYTNIA, drożdże, sól, 

środek wypiekowy: (mąka słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY),  GLUTEN PSZENNY, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1163 kJ/278 kcal; Tłuszcz: 5,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 48 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 4,2 g; Białko: 10 g; Sól: 1,5 g.

129

Kaszubek ze 

słonecznikiem  

0,45kg szt. 2

Rodzaj pieczywa: żytnie ze słonecznikiem

Składniki: Mąka ŻYTNIA (48%), woda, słonecznik 16%, żur piekarski: (otręby ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA, regulator kwasowości: 

kwas mlekowy, kwas octowy otrzymywany na drodze fermentacji, drożdże), płatki ziemniaczane, drożdże, sól,mieszanka 

piekarska: (GLUTEN PSZENNY, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, emulgator: E472e, cukier, regulator kwasowości: kwas 

mlekowy,  przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne OREZCHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1211 kJ/289 kcal; Tłuszcz: 8,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1 g; Węglowodany: 44 g, w tym cukry: 1,6 g; Błonnik: 4,4 g; Białko: 8,0 g; Sól: 1,1 g.

131

Chleb 

okolicznościowy 

1,00 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                            

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.
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1312

Chleb 

okolicznościowy 

1,00 kg - weselny 

z miejscem na sól szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie 

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                           

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

1314

Chleb 

okolicznościowy z 

różami 1,60 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                           

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

1315

Chleb 

okolicznościowy 

1,00 kg - 

dożynkowy szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól,drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                            

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g ;Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

135

Chleb posypany 

mąką 0,50kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie

Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej 

rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                          

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.

1396

Gbúrsczi chléb -  

0,55 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne 

Składniki: Mąka ŻYTNIA (35%), mąka PSZENNA (32%), naturalny zakwas ŻYTNI (12%) [woda, mąka ŻYTNIA (5%)*], MLEKO, 

woda, płatki ziemniaczane, sól, drożdże (0,4%), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

*w gotowym wyrobie

Na naturalnym zakwasie żytnim z dodatkiem drożdży.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1160 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 1,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,49 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,7 g; Błonnik: 3,8 g; Białko: 6,8 g; Sól:1,1 g.
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WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

1398

Kaszëbsczé 

chléba 0,80 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z makiem

Składniki: Mąka PSZENNA (41%), mąka ŻYTNIA (29%), woda, płatki ziemniaczane, drożdże, olej rzepakowy, sól, mak (1%), 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać:nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1076 kJ/257 kcal; Tłuszcz: 1,7 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,33 g; Węglowodany: 53,4 g, w tym cukry: 1,0 g; Błonnik: 3,6 g; Białko: 7,1 g; Sól: 1,3 g.

142

Chleb z 

orkiszem 

0,40 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z pszenicą orkisz

Składniki: Mieszanka na bazie PSZENICY ORKISZ 31% (mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, nasiona słonecznika, 

płatki z PSZENICY ORKISZ, skrobia: kukurydziana, ziemniaczana; cukier, mąka słodowa ŻYTNIA, zakwas na bazie PSZENICY 

ORKISZ, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); woda, mąka ŻYTNIA (13%), mąka PSZENNA (12%), mąka PSZENNA 

ORKISZOWA pełnoziarnista (7,5%), sól, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Zawartość składników pochodzących z PSZENICY ORKISZ w chlebie wynosi 27%.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 951 kJ/227 kcal; Tłuszcz: 4,0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0,54 g; Węglowodany: 41 g, w tym cukry: 2,7 g; Błonnik: 4,5 g; Białko: 7,1 g; Sól:1,4 g.

163

Chleb IG 

0,30 kg szt. 2

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie wieloziarniste

Składniki: Mąka PSZENNA 49,2%, woda, nasiona słonecznika 8,5%, siemię lniane 4,6%, GLUTEN PSZENNY, nasiona dyni 

2,3%, drożdże, płatki OWSIANE, mąka ŻYTNIA (1,6%), otręby PSZENNE, PSZENNY suszony zakwas piekarski w proszku 

(mąka PSZENNA, woda), cukier, sól, emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

Chleb o niskim indeksie glikemicznym IG-54.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, JAJA, SOJĘ, ŁUBIN, gorczycę, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1125 kJ/269 kcal; Tłuszcz: 8,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,2 g; Węglowodany: 36 g, w tym cukry: 1,6 g; Błonnik: 5,1 g; Białko: 11 g; Sól: 1,1 g.
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WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

167

Chleb ProBody 

0,35 kg szt. 3

Pieczywo ze składnikami pełnoziarnistymi i nasionami

Składniki: Mieszanka piekarnicza (białko PSZENNE, mąka SOJOWA, siemię lniane - brązowe, nasiona słonecznika, śruta 

SOJOWA, nasiona SEZAMU, siemię lniane - żółte, mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, błonnik jabłkowy, suszony 

zakwas z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, otręby PSZENNE, sól, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, przyprawy), woda, 

posypka wieloziarnista (7%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU, nasiona słonecznika), drożdże, sól

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Składniki pełnoziarniste (4,4%), nasiona (26%).

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1097 kJ/262 kcal; Tłuszcz: 14 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 9,4 g, w tym cukry: 1,3 g; Błonnik: 10 g; Białko: 24 g; Sól: 1,4 g.

1742

Chleb żytni z 

ziarnami 

0,25 kg szt. 2

Rodzaj pieczywa: żytnie

Składniki: Mieszanka piekarska (26%) [mąka ŻYTNIA (43%), mąka PSZENNA (13%), słonecznik (12%), siemię lniane (12%), 

mąka ŻYTNIA razowa (10%), sól, GLUTEN PSZENNY, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, SERWATKA 

(MLEKO),preżelowana mąka PSZENNA, mąka słodowa ŻYTNIA, mąka PSZENNA razowa, otręby ŻYTNIE, prażona mąka 

słodowa JĘCZMIENNA, JĘCZMIEŃ prażony, enzymy (PSZENICA), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; mąka 

ŻYTNIA (26%), woda, ziarna słonecznika (10%), ziarna lnu (10%), ekstrakt słodowy: (słód JĘCZMIENNY, woda); drożdże.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1304 kJ/311 kcal; Tłuszcz: 11 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,1 g; Węglowodany: 42 g, w tym cukry: 2,8 g; Błonnik: 2,8 g; Białko: 9,7 g; Sól:1,3 g.

1892

Chleb pszenny z 

dodatkiem 

ziaren 0,35 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne z dodatkiem ziaren

Składniki: Mąka PSZENNA (59%), woda, mieszanka wieloziarnista (15%): (nasiona siemienia lnianego, ziarna SOI, ziarna 

słonecznika, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna ŻYTA, ziarna JĘCZMIENIA); twaróg: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w 

proszku, kultury mleczarskie); sól, ekstrakt słodowy: (słód JĘCZMIENNY, woda); drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka 

PSZENNA, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1193 kJ/285 kcal; Tłuszcz: 4,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,8 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 1,2 g; Błonnik: 4,0 g; Białko: 11 g; Sól: 1,2 g.

192

Chleb jogurtowy 

0,40 kg szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z jogurtem

Składniki: Mąka PSZENNA (72%), woda, JOGURT naturalny (5,5%): (MLEKO, odtłuszczone MLEKO w proszku, żywe kultury 

bakterii); mąka ŻYTNIA (3%), mąka słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, drożdze, sól, GLUTEN PSZENNY, 

środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 289 kJ/1210 kcal; Tłuszcz: 2,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,46 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,4 g; Błonnik: 2,3 g; Białko: 9,1 g; Sól:1,6 g.
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199 Bułka tarta kg 90

Wysuszone i zmielone pieczywo pszenne zwykłe

Składniki: Mąka PSZENNA (97%), drożdże, sól, woda, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1426 kJ/341 kcal; Tłuszcz: 1,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,4 g; Węglowodany: 69 g, w tym cukry: 0,5 g; Błonnik: 3,0 g; Białko: 12 g; Sól: 1,7 g.

201

Bułka kajzerka 

55 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.

2011

Bułka kajzerka  

30 g koktajlowe szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA,ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.

2073

Bułka rogal 

100 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne posypane makiem 

Składniki: Mąka PSZENNA (74%), woda, cukier, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, 

częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny]; drożdże, mak (2,5%), sól, mieszanka piekarnicza (cukier, 

mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator: E472e; glukoza, GLUTEN 

PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca: E341; środek do przetwarzania mąki: E300, enzymy [PSZENICA]), środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1288 kJ/308 kcal; Tłuszcz: 4,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,1 g; Węglowodany: 58 g, w tym cukry: 2,9 g; Błonnik: 2,7 g; Białko: 9,2 g; Sól:1,5 g.
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209

Bułka hot-dog 

90 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1165 kJ/278 kcal; Tłuszcz: 3,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 53 g, w tym cukry: 3,2 g; Białko: 8,3 g; Sól: 1,1 g.

2095

Bułka 

Hamburger 90 g 

z posypką 

wieloziarnistą szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne z posypką wieloziarnistą

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, mąka PSZENNA graham, posypka wielozarnista (5%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, 

nasiona SEZAMU, ziarna słonecznika), drożdże, MLEKO w proszku, cukier, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne: (palmowy, 

rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: karoteny]; sól, mieszanka piekarnicza: (mąka PSZENNA, SERWATKA w proszku 

(z MLEKA), glukoza, emulgatory: E471, E472e; enzymy (PSZENICA), środek do przetwarzania mąki: E300), środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

Może zawierać: SOJĘ, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1316 kJ/314 kcal; Tłuszcz: 5,2 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 3,3 g; Błonnik: 3,1 g; Białko: 9,8 g; Sól:1,2 g.

210

Bułka 

hamburger 90 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, MLEKO w proszku, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, 

kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy); mieszanka 

piekarnicza: (mąka PSZENNA; SERWATKA w proszku (z MLEKA); glukoza; emulgatory: E471, E472e; środek do przetwarzania 

mąki: kwas askorbinowy), nasiona SEZAMU (1%), sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1200 kJ/287 kcal; Tłuszcz: 4,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 53 g, w tym cukry: 3,2 g; Błonnik: 1,9 g; Białko: 8,4 g; Sól:1,1 g.
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Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

2111

Bułka graham 

35 g koktajlowe szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.

2115

Bułka grahamka 

70 g szt szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1238 kJ/296 kcal; Tłuszcz: 3,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,3 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,9 g; Błonnik: 6,3 g; Białko: 9,6 g; Sól:1,3 g.

2131

Bułka 

wieloziarnista 35 

g koktajlowa szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, mieszanka ziaren (13%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA, ziarna 

PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA), posypka (3%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU, ziarna 

słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, emulgator E472e, 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: kwas 

askorbinowy.

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1468 kJ/351 kcal; Tłuszcz: 7,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 2,6 g; Błonnik: 4,2 g; Białko: 12 g; Sól: 1,2 g.
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2135

Bułka 

wieloziarnista 70 

g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, mieszanka ziaren (14%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA, ziarna 

PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA), posypka (8%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU, ziarna 

słonecznika), mieszanka piekarnicza (mąka PSZENNA, substancja zagęszczająca - guma guar, glukoza, środek do 

przetwarzania mąki: kwas L-askorbinowy, enzymy (GLUTEN)), drożdże, sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do 

przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1468 kJ/351 kcal; Tłuszcz: 7,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 2,6 g; Błonnik: 4,2 g; Białko: 12 g; Sól: 1,2 g.

2139

Bułka z dynią 70 

g szt. 1

Bułka pszenna z ziarnami dyni

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarnicza (mąka PSZENNA, siemię lniane, otręby PSZENNE, GLUTEN 

PSZENNY, nasiona słonecznika, cukier, nasiona szałwi hiszpańskiej (Salvia hispanica), amarantus, mąka ze słodu 

PSZENNEGO, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), ziarno dyni (6%), drożdże, 

sól, dodatek wypiekowy (mąka PSZENNA, substancja zagęszczająca: guma guar, glukoza, środek do przetwarzania mąki: kwas 

L-askorbinowy, enzymy (zawierają GLUTEN)), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, JAJA, MLEKO.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1346 kJ/322 kcal; Tłuszcz: 5,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1 g; Węglowodany: 55 g, w tym cukry: 1,4 g; Białko: 12 g; Sól: 1,3 g.

218

Bułka paryska 

400 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA (75%), woda, smalec wieprzowy, sól, drożdże, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,7 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,9 g; Węglowodany: 55 g, w tym cukry: 1,1 g; Błonnik: 1,8 g; Białko: 8,1 g; Sól:1,2 g.

220

Gyros 270 g- 

średnica ok. 

22cm szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.
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221

Kebab 460 g- 

średnica ok. 

30cm szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.

222

Bagietka 230 g- 

długość ok. 50 

cm szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,3 g.

223 Bagietka 250 g szt. 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, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1179 kJ/282 kcal; Tłuszcz: 1,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 0,7 g; Błonnik: 2,0 g; Białko: 8,7 g; Sól:1,6 g.
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2251

Paluch z 

przyprawą 

czosnkową 

i serem 70 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarska: (mąka PSZENNA, sól, tłuszcz palmowy, SERWATKA, mąka ze słodu 

PSZENNEGO, cukier, przyprawy, skrobia kukurydziana, odtłuszczone MLEKO w proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy); SER żółty: (MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej, PODPUSZCZKA, stabilizator: E509; substancja 

konserwujaca: lizozym z białka JAJA kurzego; szczepy ochronne, barwnik: E160b); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, 

rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: 

160b); drożdże, przyprawa czosnkowa (0,8%): (substancja zagęszczająca: E412; przyprawy: czosnek 0,2% - w gotowym 

produkcie, szczypiorek, pietruszka; sól). 

Może dodatkowo zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, GORCZYCĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1538 kJ/367 kcal; Tłuszcz: 14 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,7 g; Węglowodany: 50 g, w tym cukry: 1,2 g; Białko: 11 g; Sól: 1,35 g.

226

Bułka fitness 

70 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham z dodatkiem ziaren

Składniki: Mąka PSZENNA graham (41%), mąka PSZENNA (24%), woda, mieszanka ziaren (10%) (siemię lniane, ziarna 

słonecznika, nasiona SOI, ziarno ŻYTA, ziarno PSZENICY, ziarno OWSA, ziarno  JĘCZMIENIA), posypka (5%) (ziarna 

słonecznika, płatki OWSIANE), drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu 

JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, 

stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), sól, smalec (tłuszcz wieprzowy), cukier.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1359 kJ/325 kcal; Tłuszcz: 6,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,4 g; Węglowodany: 55 g, w tym cukry: 2 g; Błonnik: 7,4 g; Białko: 11 g; Sól: 1,5 g.

2420 Bułka cięta 55 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól: 1,3 g.                                                                                                                                                                                                                
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2465

Chlebek Pita 

70 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1297 kJ/310 kcal; Tłuszcz: 4,5 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,5 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 1,2 g; Błonnik: 1,9 g; Białko: 8,6 g; Sól: 1,3 g.

249

Mini Pizza 

100 g szt. 1

Bułka pszenna z sosem, pieczarkami, cebulą z dodatkiem sera

Składniki: Mąka PSZENNA (40%), sos pomidorowy (21 %): [przecier pomidorowy (37%), woda, cukier, ocet, skrobia 

modyfikowana, olej rzepakowy, cebula suszona, sól, przyprawy, zioła, substancja konserwująca E202]; SER żółty (18% ): 

[MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka, barwnik: karoteny, 

substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana], pieczarki (9%), cebula (6%), drożdże, JAJA, cukier, olej rzepakowy, sól, 

woda, środek do przetwarzania mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: SOJĘ, ŁUBIN, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1330 kJ/318 kcal; Tłuszcz: 11 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4,8 g; Węglowodany: 43 g, w tym cukry: 11 g; Błonnik: 1,5 g; Białko: 12 g; Sól: 1,7 g.

253

Paluch 

Pikanteria 80 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne z pikantną posypką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Składniki: Mąka PSZENNA, mieszanka piekarnicza [płatki ziemniaczane (ziemniaki, barwnik: kurkuma), mąka PSZENNA, grys z 

PSZENICY durum, MLEKO  w proszku odtłuszczone, sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, emulgatory: 

lecytyny, E472e],  posypka 17% (siemię lniane, nasiona SEZAMU, sól, czosnek granulowany), woda, olej rzepakowy, drożdże, 

substancja zagęszczająca - guma guar, glukoza, środek do przetwarzania mąki: E300, enzymy (GLUTEN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Może zawierać: SOJĘ, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1514 kJ/362 kcal; Tłuszcz: 8 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

1,1 g; Węglowodany: 62 g, w tym cukry: 2,1 g; Błonnik: 3,2 g; Białko: 11 g; Sól: 1,0 g.

2542

Bułka składana 

70 g szt. 1

Rodzaj pieczywa: pszenne

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

przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1225 kJ/293 kcal; Tłuszcz: 1,5 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,4 g; Węglowodany: 61 g, w tym cukry: 1,5 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 9,1 g; Sól: 1,5 g.
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Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

301

Bułka kajzerka 

55 g zapiekana szt. 5

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240℃ przez około 7 minut.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ/277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól: 1,3 g.

3011

Bułka kajzerka  

30 g zapiekana szt. 5

Rodzaj pieczywa: pszenne

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgator: E 472e, mąka PSZENNA, dekstroza, substancja 

zagęszczająca: guma guar, mąka słodu JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości: siarczan wapnia, cukier, mąka słodu 

PSZENNEGO, substancje spulchniające: fosforan wapnia, difosforany; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, olej 

słonecznikowy), sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN,MLEKO, JAJA, ORZECHY, ORZESZKI ARACHIDOWE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 

Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1161 kJ / 277 kcal; Tłuszcz: 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,6 g; Węglowodany: 56 g, w tym cukry: 0,4 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 8,7 g; Sól: 1,3 g.

3101

Bułka 

hamburger 35 g 

zapiekany szt. 5

Rodzaj pieczywa: pszenne posypane sezamem

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, MLEKO w proszku, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, 

kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy); mieszanka 

piekarnicza: (mąka PSZENNA; SERWATKA w proszku [MLEKO]; glukoza; emulgatory: E471, E472e; środek do przetwarzania 

mąki kwas askorbinowy), nasiona SEZAMU (1%), sól.

Może zawierać: SOJĘ, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240℃ przez około 6 minut.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1210 kJ/289 kcal; tłuszcz: 4,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 53 g, w tym cukry: 3,2 g; błonnik: 1,9 g; białko: 8,4 g; sól: 1,1 g.
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3111

Bułka graham 

35 g zapiekana szt. 5

Rodzaj pieczywa: pszenne graham

Składniki: Mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka 

PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, 

E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); smalec wieprzowy 

(tłuszcz wieprzowy), sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, JAJA, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240℃ przez około 6 minut.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1276 kJ/305 kcal; tłuszcz: 2,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,4 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 1,9 g; błonnik: 6,4 g; białko: 9,6 g; sól: 1,5 g.

3131

Bułka 

wieloziarnista 35 

g zapiekana szt. 5

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami

Składniki: Mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (13%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA, ziarna  

PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA ), woda, posypka (3%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU, 

ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, emulgator: E472e; ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, 

substancja zagęszczająca: E412, regulatory kwasowości: E341, E450; glukoza, GLUTEN PSZENNY, stabilizator: E466; środek 

do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), drożdże, sól, smalec wieprzowy (tłuszcz wieprzowy), cukier, środek do przetwarzania 

mąki: E300.

Może zawierać: MLEKO, JAJA, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240℃ przez około 6 minut.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1468 kJ/351 kcal; Tłuszcz: 7,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 2,6 g; Błonnik: 4,2 g; Białko: 12 g; Sól: 1,2 g.

350 Pierogi ruskie kg kg 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 zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1- 6℃.

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

gotować około 3 minuty.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1001 kJ/239 kcal; Tłuszcz: 7,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3 g; Węglowodany: 35 g, w tym cukry: 8,8 g; Białko: 6,3 g, Sól: 0,87 g.
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3501

Pierogi z 

kapustą i 

grzybami kg kg 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: SOJA, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1- 6℃.

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

gotować około 3 minuty.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1050 kJ/248 kcal; Tłuszcz: 10 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 33 g, w tym cukry: 0,95 g; Białko: 2,6 g, Sól: 1,7 g.

3507

Pierogi z 

jagodami kg kg 3

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, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.                                                                                                                                                                                                         

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

gotować około 3 minuty.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 884 kJ/211 kcal; Tłuszcz: 2,4 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,2 g; Węglowodany: 44 g, w tym cukry: 22 g; Białko: 3,4 g, Sól: 0,5 g.

3519

Pierogi z 

truskawkami kg kg 3

Półprodukt chłodzony

Składniki: Truskawki mrożone (47%), mąka PSZENNA, woda, cukier, skrobia modyfikowana, olej rzepakowy, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, ŁUBIN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

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

gotować około 3 minuty.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 674 kJ/161 kcal; Tłuszcz: 2,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 30 g, w tym cukry: 2,8 g; Białko: 3,5 g; Sól: 1,5 g.
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4003

Ciastko- 

kremówka 

105 g szt. 3

Ciastko francuskie przekładane kremem budyniowym i kremem o smaku śmietankowym

Składniki: Krem budyniowy 44%: [woda, mieszanka budyniu: (cukier puder, skrobia modyfikowana E1422, SERWATKA w 

proszku (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, sól, stabilizatory E450, E516; substancja zagęszczająca: E401; barwniki: E101, 

E160a, aromat); spirytus]; ciasto francuskie 26%: [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy, częściowo utwardzony palmowy, w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy); woda, JAJA, sól, ocet, środek do przetwarzania mąki: E300]; krem o smaku śmietankowym 23%: [ŚMIETANKA 

(ŚMIETANKA 50%, 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]; mieszanka cukiernicza: 

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

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temeraturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1688 kJ/403 kcal; Tłuszcz: 23 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 12 g; Węglowodany: 45 g, w tym cukry: 25 g; Białko: 4,5 g, Sól: 0,48 g.

4004

Ciastko-  bums 

100 g szt. 3

Ciastko na bazie kruchego ciasta przekładane kremem budyniowo-śmietankowym z dżemem z czarnej porzeczki

Składniki: Kruche ciasto 46%: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny]; JAJA, MLEKO, żółtka JAJA, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), syrop 

glukozowy,  proszek do pieczenia: difosforan disodowy i wodorowęglan sodu; barwnik: kurkumina], krem budyniowo -

śmietankowy 38%:[budyń (19%)* (woda, cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku 

[MLEKO], substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól, aromaty, barwniki:E101, E160a), 

ŚMIETANKA (10%)* (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)], dżem z czarnej porzeczki (10%) (porzeczka czarna 64%, cukier, substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu), polewa ciemna (cukier, w pełni uwodorniony tłuszcz roślinny (z 

ziaren palmowych), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (17%), emulgatory: lecytyna, E492; aromat naturalny, olej 

rzepakowy), polewa biała (cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: 

lecytyna SOJOWA, sól, aromat wanilina), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

*wyrób gotowy

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1189 kJ/284 kcal; Tłuszcz: 14 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,8 g; Węglowodany: 36 g, w tym cukry: 21 g; Białko: 3,1 g; Sól: 0,33 g.
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4008

Ciastko- beza  

19 g szt. 21

Ciastko bezowe bez dodatków

Składniki: Cukier, białko JAJ.

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1106 kJ/264 kcal; Tłuszcz: 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0 g; Węglowodany: 62 g; w tym cukry: 61 g;  Białko: 4,2 g, Sól: 0,0 g. 

401

Bułka warkocz 

60 g szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z makiem

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna (tłuszcz palmowy), mak (4%), smarówka cukiernicza (woda, białka 

roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO  w proszku (3%), drożdże, sól, barwnik: kurkumina, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1493 kJ/357 kcal; Tłuszcz: 10 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,8 g; Węglowodany: 56 g; w tym cukry: 8,3 g; Błonnik: 2,7 g; Białko: 10 g; Sól: 1,3 g

402

Bułka mleczna 

90 g z makiem szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z makiem

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (tłuszcz palmowy); mak (4%), smarówka cukiernicza (woda, białka 

roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO w proszku (3%), drożdże, sól, barwnik: kurkumina, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1496 kJ/357 kcal; Tłuszcz: 9,3 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,6 g; Węglowodany: 59 g; w tym cukry: 8,7 g; Błonnik: 2,8 g; Białko: 9,3 g; Sól: 1,3 g

4022

Bułka mleczna 

90 g szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze 

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (tłuszcz palmowy), smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, 

olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO w proszku (3%), drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1452 kJ/347 kcal; Tłuszcz: 7,5 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,3 g; Węglowodany: 61 g; w tym cukry: 8,7 g; Błonnik: 1,9 g; Białko: 8,9 g; Sól: 1,3 g
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4023

Bułka mleczna 

90 g z sezamem szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z sezamem

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna (tłuszcz palmowy); nasiona SEZAMU (4%), smarówka cukiernicza 

(woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO w proszku (3%), drożdże, sól, barwnik: 

kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1516 kJ/362 kcal; Tłuszcz: 10 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,6 g; Węglowodany: 58 g; w tym cukry: 8,7 g; Błonnik: 2,2 g; Białko: 9,5 g; Sól: 1,3 g

40231

Bułka mleczna 

90 g z 

czarnuszką szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z nasionami czarnuszki 

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (tłuszcz palmowy), smarówka cukiernicza (woda, białka 

pochodzenia roślinnego, syrop glukozowy, mąka ryżowa), nasiona czarnuszki (3%), MLEKO w proszku (3%), drożdże, sól, 

barwnik: kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1538 kJ/367 kcal; Tłuszcz: 8,2 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,7 g; Węglowodany: 64 g, w tym cukry: 9,5 g; Błonnik: 2,1 g; Białko: 9,6 g; Sól: 1,48 g.

4028

Bułka mleczna z 

rodzynkami 50 g szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z rodzynkami

Składniki: Mąka PSZENNA, rodzynki  (20%), JAJA, cukier, margaryna (tłuszcz palmowy), smarówka cukiernicza (woda, białka 

roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO w proszku (2,4 %), drożdże, sól, woda, barwnik: 

kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1464 kJ/350 kcal; Tłuszcz: 6,8 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 64 g; w tym cukry: 7,1 g; Błonnik: 3,2 g; Białko: 8,1 g; Sól: 1,1 g

403 Chałka 270 g szt. 1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z kruszonką

Składniki: Mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna (tłuszcz palmowy), smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, olej 

słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), MLEKO w proszku, drożdże, kruszonka (3 %) kruszonka [mąka PSZENNA, 

cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, ŁUBIN, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1237 kJ/295 kcal; Tłuszcz: 7,6 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,2 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 7,5 g; Błonnik: 1,6 g; Białko: 8,2 g; Sól: 1,1 g
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404 Murzynki 30 g szt. 14

Krem o smaku cytrynowym (71%) w wafelku (13%) oblany polewą o smaku czekoladowym (16%)

Składniki: Krem o smaku cytrynowym: (cukier, białko JAJA, woda, kwasek cytrynowy 1%), polewa o smaku czekoladowym: 

[czekolada ciemna (58%) (miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory: lecytyna, E476; aromat), oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgatory: E471, lecytyna słonecznikowa, E472c; sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, witaminy (A,D), barwnik:karoteny], wafelek: (mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, 

sól, emulgator: lecytyna SOJOWA, substancja słodząca: E954; substancja spulchniająca: E500).               

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, gorczycę, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w temperaturze  1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1227 kJ/293 kcal; Tłuszcz: 5,3 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,2 g; Węglowodany: 57 g; w tym cukry: 52 g; Białko: 4,3 g; Sól: 0,12 g.

4047

Tartaletka z 

kremem brulee, 

słonym 

karmelem  i z 

malinami 100 g szt. 2

Tartaletki z kremem brulee, słonym karmelem i z malinami

Składniki: Krem brulee (43%) [MLEKO, ŚMIETANKA (ŚMIETANKA, stabilizator: karagen), cukier, skrobia modyfikowana, 

skrobia PSZENNA, MLEKO w proszku odtłuszczone, JAJA w proszku, substancja zagęszczająca: karagen, aromat, barwnik: 

karoteny], maliny (25%), tartaletka (23%): [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, 

częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322; regulator kwasowości: E330, barwnik: E160a); cukier, MASŁO, 

JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500], nadzienie słony karmel (8%) (woda, cukier, odtłuszczone 

MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, olej z nasion shea), skrobia modyfikowana, sól morska (1%), substancja 

zagęszczająca: E460, syrop cukru karmelizowanego (0,48%), aromaty, substancja konserwująca: E202, przeciwutleniacz: 

E300), żel (syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; regulatory kwasowości: E330,E331; substancja 

konserwująca E202, E200 (na powierzchni); aromat). 

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1023 kJ/245 kcal; Tłuszcz: 13 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7 g; Węglowodany: 29 g, w tym cukry: 15 g; Białko: 2,7 g; Sól: 0,13 g.
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Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

4051 Tartaletki 100 g szt. 1

Ciasteczka deserowe na bazie ciasta kruchego dekorowane kremem budyniowym i truskawkami

Składniki: Truskawki (35%); krem (27%): [woda, ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze 

ziaren palmowych; oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY); cukier, substancja zagęszczająca: karagen; 

skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku z MLEKA, regulator kwasowości: E331; stabilizatory: 

E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna SOJOWA; sól, substancje żelujące: E450, E516, E339; 

substancja zagęszczająca: E401; środki aromatyzujące, barwniki: E101, E160a]; ciasto kruche (20%): [mąka PSZENNA, 

margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322; 

regulator kwasowości: E330, barwnik: E160a); cukier, MASŁO, JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500]; 

nadzienie czarna porzeczka: [porzeczka czarna (65%), cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator 

kwasowości:E330; substancja konserwująca: E202]; żel: [syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; 

regulatory kwasowości: E330,E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat]; biszkopcik: [JAJA, cukier, mąka PSZENNA, 

skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500, E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop 

glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca E415; aromaty].

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 810 kJ/194 kcal; Tłuszcz: 5,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,1 g; Węglowodany: 33 g, w tym cukry: 19 g; Błonnik: 1,2 g; Białko: 2,1 g, Sól: 0,13 g.

4051 Tartaletki 100 g szt. 1

Ciasteczka deserowe na bazie ciasta kruchego dekorowane kremem budyniowym i  borówką amerykańską  oraz malinami

Składniki: Krem (31%): [woda, ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze ziaren palmowych; 

oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY); cukier, substancja zagęszczająca: karagen; skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku z MLEKA, regulator kwasowości: E331; stabilizatory: E420ii, E463; białka 

MLEKA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna SOJOWA; sól, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca: 

E401; środki aromatyzujące, barwniki: E101, E160a]; maliny (29%),ciasto kruche (18%): [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje 

roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322; regulator 

kwasowości: E330, barwnik: E160a); cukier, MASŁO, JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500]; nadzienie 

czarna porzeczka: [porzeczka czarna (65%), cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości:E330; 

substancja konserwująca: E202]; borówka amerykańska (7%), żel: [syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, 

E440; regulatory kwasowości: E330,E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat]; biszkopcik: [JAJA, cukier, mąka 

PSZENNA , skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500, E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; 

syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca E415; aromaty].

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1 - 6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 782 kJ/187  kcal; Tłuszcz: 5,6 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 32 g, w tym cukry: 15 g; Błonnik: 1,6 g; Białko: 2 g, Sól: 0,11 g.
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Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

4051 Tartaletki 100 g szt. 1

Ciasteczka deserowe na bazie ciasta kruchego dekorowane kremem budyniowym  oraz malinami

Składniki: Maliny (33%); krem (27%): [woda, ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze 

ziaren palmowych; oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY); cukier, substancja zagęszczająca: karagen; 

skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku z MLEKA, regulator kwasowości: E331; stabilizatory: 

E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna SOJOWA; sól, substancje żelujące: E450, E516, E339; 

substancja zagęszczająca: E401; środki aromatyzujące, barwniki: E101, E160a]; ciasto kruche (20%): [mąka PSZENNA, 

margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322; 

regulator kwasowości: E330, barwnik: E160a); cukier, MASŁO, JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500]; 

nadzienie czarna porzeczka: [porzeczka czarna (65%), cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator 

kwasowości:E330; substancja konserwująca: E202]; żel: [syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; 

regulatory kwasowości: E330,E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat]; maliny (5%), biszkopcik: [JAJA, cukier, 

mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500, E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, 

E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca E415; aromaty].

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 787 kJ/188 kcal; Tłuszcz: 5,5 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 32 g, w tym cukry: 17 g; Błonnik: 2,7 g; Białko: 2,1 g, Sól: 0,11 g.

4062

Mufinka 

czekoladowa 

90 g szt. 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, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny ekstrakt wanilii) - zawartość kakao min. 47%; środek do 

przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1703 kJ/407 kcal; Tłuszcz: 21 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 26 g; Białko: 5,4 g; Sól: 1,0 g. 
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4067

Mufinka o 

smaku 

śmietankowo-

czekoladowym 

90 g szt. 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, tłuszcz kakaowy, 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: nasiona SEZAMU, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1613 kJ/358 kcal; Tłuszcz: 16 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,6 g; Węglowodany: 54 g; w tym cukry: 24 g; Białko: 5,3 g; Sól: 1,1 g. 

440

Ciastko: 

Drożdżówka z 

kruszonką 

100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe posypane kruszonką 15%

Składniki: Mąka PSZENNA, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa cukrowa: cukier, woda, 

syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, olej 

słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwnik: kurkumina; etylowanilina, 

środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1596 kJ/381 kcal; Tłuszcz: 9,1 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,5 g; Węglowodany: 67 g; w tym cukry: 22 g; Błonnik: 1,5 g; Białko: 8 g; Sól: 0,9 g. 

441

Ciastko: 

Drożdżówka z 

makiem 100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z masą makową 

Składniki: Mąka PSZENNA, masa makowa (40%): [mak (25%), nadzienie makowe (17%) (nasiona maku (27%), dekstroza, 

cukier, pęczniejąca mąka PSZENNA, LAKTOZA - z MLEKA, skrobie modyfikowane (E1414, E1422), białko JAJA w proszku, 

aromat), MLEKO, woda, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), żółtka JAJA, rodzynki, bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól, woda, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), aromat]; polewa cukrowa: cukier,woda, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka 

JAJ, margaryna: tłuszcz palmowy, smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, 

skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.                                            

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1448 kJ/346 kcal; Tłuszcz: 8,7 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,1 g; Węglowodany: 57 g; w tym cukry: 24 g; Błonnik: 1,1 g; Białko: 10 g; Sól: 0,46 g
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442

Ciastko: 

Drożdżówka z 

serem 100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z masą serową

Składniki: Mąka PSZENNA, nadzienie serowe (40%) [TWARÓG (25%)*(MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju 

palmowego w zmiennych proporcjach), żywe kultury bakterii), cukier, JAJA, rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana: 

(skórka pomarańczowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu); skrobia modyfikowana: E1414; SERWATKA w proszku - z MLEKA, dekstroza, oleje roślinne: 

palmowy, kokosowy; skrobia kukurydziana, stabilizatory: E516, E339, E450; LAKTOZA - z MLEKA, syrop glukozowy w proszku, 

białka MLEKA, substancja zagęszczająca: E401; emulgator: E472b;  aromat, barwniki: E160b(ii), E101, naturalny aromat 

pomarańczowy]; dekoracja cukrowa: cukier, woda, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: tłuszcz palmowy; 

smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO  

w proszku, sól, barwniki: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI  ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1400 kJ/334 kcal; Tłuszcz: 8,6 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,1 g; Węglowodany: 55 g; w tym cukry: 24 g; Błonnik: 1,0 g; Białko: 9,8 g; Sól: 0,4 g

444

Ciastko: 

Parzone 60 g szt. 1

Ciastko z ciasta parzonego

Składniki: Woda, mieszanka cukiernicza: (skrobia, mąka PSZENNA, JAJA w proszku, skrobia PSZENNA, tłuszcz palmowy, 

białka MLEKA, substancja zagęszczająca: E412; substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472b, E475, E481; 

LAKTOZA z MLEKA, sól, aromat); polewa cukrowa: (cukier,woda,  syrop glukozowy); tłuszcz roślinny: (palmowy i 

słonecznikowy). 

Może dodatkowo zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1128 kJ/269 kcal; Tłuszcz: 14 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,4 g; Węglowodany: 33 g, w tym cukry: 14 g; Białko: 4 g; Sól: 0,6 g

445 4506 szt. 1

Ciastko drożdżowe z rabarbarem posypane kruszonką 

Składniki: Mąka PSZENNA, rabarbar mrożony(30%), kruszonka (15%) [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze 

roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), MASŁO, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), 

substancje spulchniające: difosforany disodowy, wodorowęglan sodu, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa 

cukrowa: cukier, woda, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, 

białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO  w proszku, sól, barwnik: 

kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1549 kJ/370 kcal; Tłuszcz: 9,9 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,8 g; Węglowodany: 63 g; w tym cukry: 22 g; Białko: 7,6 g; Sól: 0,88 g.
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445

Ciastko: 

Drożdżówka z  

owocami i 

kruszonką 

100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe ze śliwkami posypane kruszonką 

Składniki: Mąka PSZENNA, śliwki mrożone(30%), kruszonka (15%) [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze 

roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik : karoteny), MASŁO, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), 

substancje spulchniające: difosforany disodowy, wodorowęglan sodu, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa 

cukrowa: cukier, woda, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, 

białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO  w proszku, sól, barwnik: 

kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1625 kJ/388 kcal; Tłuszcz: 9,9 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,8 g; Węglowodany: 67 g; w tym cukry: 23 g; Białko: 7,8 g; Sól: 0,88 g.

445

Ciastko: 

Drożdżówka z  

owocami i 

kruszonką 

100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z truskawkami posypane kruszonką 

Składniki: Mąka PSZENNA, truskawki mrożone(30%), kruszonka (15%) [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze 

roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), MASŁO, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), 

substancje spulchniające: difosforany disodowy, wodorowęglan sodu, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa 

cukrowa: cukier, woda, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, 

białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwnik: 

kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1602 kJ/383 kcal; Tłuszcz: 10 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,83 g; Węglowodany: 65 g; w tym cukry: 22 g; Białko: 7,8 g; Sól: 0,88 g.

4453

Ciastko: 

Babeczka z 

owocami 100 g szt. 2

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z malinami, czarną porzeczką i kruszonką

Składniki: Mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, LAKTOZA - z MLEKA, emulgatory (E472b, E475), kwas: difosforany, 

regulator kwasowości: węglany sodu, stabilizator: guma ksantanowa, sól, aromat), JAJA, olej rzepakowy, kruszonka (12%) 

[mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 

emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: 

karoteny), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], maliny (12%), JOGURT, czarna porzeczka (6%). 

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1345 kJ/321 kcal; Tłuszcz: 18 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 35 g, w tym cukry: 18 g; Białko: 4,8 g; Sól: 0,46 g.
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4454

Ciastko: 

Drożdżówka z  

budyniem 

i maliną 120 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z budyniem i malinami posypane kruszonką 

Składniki: Mąka PSZENNA, budyń (27%) (woda, cukier, skrobia modyfikowana, pełne MLEKO w proszku, SERWATKA w 

proszku (MLEKO), substancje żelujące: E516, E339, E450; substancja zagęszczająca: E401, sól, aromat, barwniki: E101, 

E160a), polewa cukrowa: (cukier, woda, syrop glukozowy), kruszonka (11%) [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i 

tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy], maliny (10%), cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, białka 

roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwnik: kurkumina; 

etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1402 kJ/335 kcal; Tłuszcz: 13 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,5 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 23 g; Białko: 6 g; Sól: 0,33 g. 

4461

Ciastko: 

Drożdżówka z 

jabłkiem i 

morelą szt. 1

Ciastko drożdżowe z jabłkiem o morelą

Składniki: Mąka PSZENNA, jabłka prażone (16%) (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: 

E202), morela w żelu (16%) (morela 60%, cukier, woda, skrobie modyfikowane, stabilizator: mleczan wapnia, regulatory 

kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu; aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki), 

polewa cukrowa: (cukier, woda, syrop glukozowy); cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka 

cukiernicza (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, 

sól, barwnik: kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1283 kJ/306 kcal; Tłuszcz: 5,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,1 g; Węglowodany: 58 g, w tym cukry: 23,9 g; Białko: 6,5 g; Sól: 0,88 g. 
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4471

Ciastko: 

Jagodzianka 

100 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z jagodami                                                                                                                                                                                                                                                                      

Składniki: ciasto drożdżowe 65% [mąka PSZENNA, cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy),  JAJA, drożdże, 

MLEKO w proszku, sól, barwnik: kurkumina; środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)]; nadzienie jagodowe (28%) 

[jagody (19%*), masa jagodowa (zagęszczony przecier jabłkowy, owoce jagodowe (16%) (aronia, czarna porzeczka, jagoda 

(0,1%)), cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), stabilizatory (pektyny, guma guar), substancja konserwująca (sorbinian 

potasu), aromat), cukier, skrobia modyfikowana], żel (syrop glukozowo-fruktozowy, woda, sok morelowy, cukier, kwas (kwas 

cytrynowy), substancja żelująca (pektyna), regulator kwasowości (cytryniany potasu)), puder dekoracyjny (glukoza, skrobia 

PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), aromat).                                                                                                        

*zawartość w wyrobie gotowym

Może zawierać:nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przechowywać w suchym i chodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1411 kJ/337 kcal; Tłuszcz: 9,1 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,3 g; Węglowodany: 53 g; w tym cukry: 23 g; Błonnik: 1,0 g; Białko: 11 g; Sól: 0,4 g

450

Ciastko: Pączek 

80g szt. 1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem owocowym 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, sól, 

cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje spulchniające: 

E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty,błonnik roślinny, stabilizator E412); olej rzepakowy, cukier, 

margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy,kokosowy, częściowo utwardzony palmowy, w zmiennych proporcjach; 

woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330, aromat, barwnik: karoteny); drożdże, mieszanka wypiekowa 

(mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia),środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy]; polewa cukrowa (18%): (cukier,woda, syrop glukozowy);  nadzienie owocowe (12%): (owoce: czarnej 

porzeczki15%, czerwonej porzeczki15%, maliny15%; woda, cukier, stabilizator: E1442; regulator kwasowości: E330; aromaty, 

substancja konserwująca: E202), tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy). 

Może zawierać: ŁUBIN, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1498 kJ/358 kcal; Tłuszcz: 13 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4,4 g; Węglowodany: 53 g; w tym cukry: 23 g; Błonnik: 1,2 g; Białko: 6,5 g; Sól: 0,58 g.
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4506

Ciastko: Pączek 

z nadzieniem o 

smaku 

czekoladowym 

80g szt. 1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem o smaku czekoladowym

Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, 

sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje 

spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty, błonnik roślinny, stabilizator E412); olej 

rzepakowy, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy,kokosowy, częściowo utwardzony palmowy, w 

zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330, aromat, barwnik: karoteny); drożdże, 

mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia),środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; krem o smaku czekoladowym 25%: [cukier, nieuwodornione oleje roślinne i tłuszcze 

(oleje: słonecznik; tłuszcze: palmy); ORZECHY LASKOWE 11%, kakao w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyna 

SOJOWA; aromaty]; tłuszcze roślinne: palmowy, słonecznikowy; puder dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze 

roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: E170; aromat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1531 kJ/366 kcal; Tłuszcz: 17 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4,9 g; Węglowodany: 47 g; w tym cukry: 19 g; Błonnik: 1,6 g; Białko: 7,2 g; Sól: 0,58 g

4507

Ciastko: Pączek 

z jabłkiem 90 g szt. 1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem jabłkowym 

Składniki: Ciasto drożdżowe 60%: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, GLUTEN 

PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje 

spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty, błonnik roślinny, stabilizator E412); olej 

rzepakowy, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy w 

zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330, aromat, barwnik: karoteny); drożdże, 

mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia),środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; nadzienie jabłkowe (33%): (prażone jabłka 91%, cukier, skrobia modyfikowana, 

regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E300; substancja konserwująca: E202; aromat); polewa cukrowa: (cukier, woda, 

syrop glukozowy); tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy).                                                                                            

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1245 kJ/297 kcal; Tłuszcz: 9,6 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,2 g; Węglowodany: 48 g; w tym cukry: 27 g; Błonnik: 0,9 g; Białko: 4,3 g, Sól: 0,42 g.
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4508

Ciastko: Pączek 

z nadzieniem 

o smaku  

różanym

i z migdałami 90 

g szt. 1

Pączek drożdżowy z nadziem o smaku różanym

Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten PSZENNY, sól, 

cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje spulchniające: 

E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty,błonnik roślinny, stabilizator E412); olej rzepakowy, cukier, 

margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,częściowo utwardzony palmowy, w zmiennych proporcjach; 

woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330, aromat, barwnik: karoteny); drożdże, mieszanka wypiekowa 

(mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia),środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy]; nadzienie o smaku różanym 12%: (przecier owocowy, syrop glukozowo - fruktozowy, cukier, błonnik pszenny 

bezglutenowy, regulator kwasowości: E330; koncentrat soku z czarnej marchwi, substancja konserwująca: E202; aromat); 

tłuszcz roślinny: palmowy i słonecznikowy; polewa cukrowa: cukier,woda, syrop glukozowy; płatki MIGDAŁÓW 3%.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1247 kJ/298 kcal; Tłuszcz: 12 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,7 g; Węglowodany: 40 g, w tym cukry: 14 g; Białko: 6,3 g; Sól: 0,52 g.

463

Ciastko 

deserowe: 

Francuski 

grzebień z 

marmoladą 

100 g szt. 2

Ciastko francuskie z marmoladą

Składniki: Marmolada wieloowocowa 40%: (zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, owoce miękkie: porzeczka czarna, aronia, 

wiśnia, truskawka, śliwka; cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

substancja konserwująca: sorbinian potasu); mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny, sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: 

annato biksyna, karoteny), cukier, woda, JAJA, sól, ocet, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 2309 kJ/552 kcal; Tłuszcz: 34 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 19 g; Węglowodany: 51 g; w tym cukry: 21 g; Białko: 10 g; Sól: 0,45 g.
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4641

Ciastko 

deserowe: 

Francuski rożek 

z kremem 68 g szt. 2

Francuskie rożki z kremem

Rożek francuski (41%) z kremem budyniowo-śmietankowym (59%)

Składniki: Rożek francuski [mąka PSZENNA, oleje (palmowy, rzepakowy, kokosowy), cukier, sól, emulgator: E471, kwas:E330], 

krem budyniowo - śmietankowy [budyń(29%*) (woda, cukier, skrobia modyfikowana, pełne MLEKO w proszku, SERWATKA w 

proszku (MLEKO), substancje żelujące: E516, E339, E450; substancja zagęszczająca: E401, sól, aromat, barwniki: E101, 

E160a;), ŚMIETANKA (20%*): (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)].

*w produkcie

Może zawierać: nasiona SEZAMU, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Wyprodukowano w Polsce.

465

Ciastko 

deserowe: 

Francuskie z 

jabłkiem 100 g szt. 2

Ciastko francuskie z jabłkiem 

Składniki: Jabłko (50%) (jabłka, kwas cytrynowy), mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny, sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: 

annato biksyna, karoteny), cukier, woda, JAJA, polewa cukrowa (cukier, woda, syrop glukozowy), sól, ocet, środek do 

przetwarzania mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Może zawierać: MLEKO, ŁUBIN, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1876 kJ/448 kcal; Tłuszcz: 32 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 18 g; Węglowodany: 35 g; w tym cukry: 6,5 g; Białko: 5,7 g; Sól: 0,45 g.
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466

Ciastko 

deserowe: Ekler 

80 g szt. 2

Ciastko z ciasta parzonego nadziewane kremem budyniowym oblane polewą o smaku czekoladowym 

Składniki: Krem budyniowy (70%): [woda, krem o smaku waniliowym: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancje żelujące: E516, E339, E450; substancja zagęszczająca E401; sól, aromat, 

barwniki: E101, E160a); 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)]; ciasto parzone: [JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna:(oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny;  regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny); substancje 

spulchniające: E450, E500, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; polewa o smaku czekoladowym (10%): 

[czekolada ciemna (57%) (miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory: lecytyna, E476; aromat), oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgatory: E471, lecytyna słonecznikowa, E472c; sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, witaminy (A,D), barwnik:karoteny].

Przechowywać w temperaturze 1 - 6℃.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1162 kJ/278 kcal; Tłuszcz: 16 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,3 g; Węglowodany: 28 g; w tym cukry: 12 g; Błonnik: 0,3 g; Białko: 5 g, Sól: 0,4 g

467

Ciastko 

deserowe: 

Omlet 80 g szt. 2

Ciastko biszkoptowe (37,5%) przekładane kremem budyniowym (50%) i nadzieniem z czarnej porzeczki (12,5%) 

Składniki: Krem budyniowy (50%): [woda, krem o smaku waniliowym: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancje żelujące: E516, E339, E450; substancja zagęszczająca E401; sól, aromat, 

barwniki: E101, E160a); 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)]; biszkopt: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: 

E500,E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja 

zagęszczająca: E415; aromaty); nadzienie czarna porzeczka:(porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, skrobia 

modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w temperaturze 1- 6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1007 kJ/240 kcal; Tłuszcz: 8,8 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,2 g; Węglowodany: 36 g; w tym cukry: 25 g; Błonnik: 0,4 g; Białko: 4,1 g; Sól: 0,6 g
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468

Ciastko 

deserowe: Ptyś 

80 g szt. 2

Ciastko z ciasta parzonego  przekładane kremem 

Składniki: Krem 75%: (cukier, białko JAJ, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); ciasto parzone 25%: [mąka PSZENNA, 

JAJA, woda, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne w zmiennych proporcjach: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik:karoteny); substancje 

spulchniające: E450, E500], puder dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone (rzepakowy i 

palmowy), substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

4698

Ciastko 

deserowe: Rogal 

z białym makiem 

150 g szt. 3

Ciasto francuskie z białym makiem

Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), rodzynki (SIARCZYNY), JAJA, mak biały (6%), ORZESZKI 

ZIEMNE, bułka tarta (PSZENICA), syrop glukozowy, oleje roślinne (rzepakowy, OWSIANY), woda, ORZECHY WŁOSKIE, 

drożdże, pasteryzowane ŻÓŁTKO JAJA, zarodki PSZENNE, semolina PSZENNA, aromaty, sól, emulgator: E471; substancja 

zagęszczająca: E412, regulator kwasowości: E330, mąka ze słodu PSZENNEGO, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do 

przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, inne ORZECHY. 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1909 kJ/456 kcal; Tłuszcz: 26 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 13 g; Węglowodany: 46 g, w tym cukry: 17 g; Białko: 9 g; Sól: 0,4 g.

472

Ciastko 

deserowe: 

Bajaderka 100 g szt. 4

Ciastko biszkoptowe 49% z kremem kakaowym 36% z dodatkiem rodzynek 1,8% i orzechów włoskich 1,8%

Składniki: Biszkopt 49%: [mieszanka cukiernicza: (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), JAJA, woda]; 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, woda, spirytus, żółtko 

JAJA w proszku, etylowanilina]; woda, polewa czekoladowa: [czekolada kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476; naturalny aromat waniliowy), ŚMIETANKA, olej rzepakowy, syrop glukozowy, stabilizator: 

karagen]; kakao,ORZECH WŁOSKI 3,6%, rodzynki 1,8%, kokos, spirytus, aromat.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze: 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1644 kJ/393 kcal; Tłuszcz: 15 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,5 g; Węglowodany: 56 g; w tym cukry: 9,4 g; Błonnik: 2,0 g; Białko: 8,6 g; Sól: 0,06 g.
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475

Ciastko 

deserowe: Baton 

Brownie 75 g szt. 7

Ciastko czekoladowe ze słonym karmelem i orzeszkami arachidowymi zanurzone w polewie o smaku kakaowym

Składniki: Mieszanka cukiernicza: [cukier, mąka PSZENNA, kakao w proszku (5%) o obniżonej zawartości tłuszczu, olej 

rzepakowy, sól, białko JAJA kurzego w proszku, aromat, emulgatory: E472b, E471; przeciwutleniacz E306]; polewa o smaku 

kakaowym (18,5%): [cukier, rafinowany całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy, kakao w proszku (15%) o obniżonej 

zawartości tłuszczu, emulgator lecytyny (SOJA); aromat]; olej rzepakowy, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE (9%), nadzienie o 

smaku słonego karmelu (6,5%): (woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny: palmowy, olej z nasion shea; 

skrobia modyfikowana, sól morska (1%), substancja zagęszczająca E460; syrop cukru karmelizowanego 0,48%, aromaty, 

substancja konserwująca E202; przeciwutleniacz kwas askorbinowy); woda.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 2140 kJ/511 kcal; Tłuszcz: 28 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,5 g; Węglowodany: 58 g; w tym cukry: 44 g; Białko: 7,5 g; Sól: 0,62 g.

491

MAŁE Ciastko: 

Drożdżówka z 

kruszonką 60 g szt. 1

Ciastko drożdżowe posypane kruszonką 15%

Składniki: Mąka PSZENNA, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), MASŁO, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), substancje spulchniające: 

difosforany disodowy, wodorowęglan sodu, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa cukrowa: cukier, woda, 

syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (tłuszcz palmowy); smarówka cukiernicza (woda, białka roślinne, olej 

słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia), JAJA, drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwnik: kurkumina; etylowanilina, 

środek do przetwarzania mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może  zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1596 kJ/381 kcal; Tłuszcz: 9,1 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,5 g; Węglowodany: 67 g; w tym cukry: 22 g; Błonnik: 1,5 g; Białko: 8 g, Sól: 0,9 g.
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4996

BANKIETÓWKA - 

sernik na zimno 

100 g szt. 4

Sernik na zimno z galaretką o smaku truskawkowym  

Składniki: Galaretka o smaku truskawkowym 34%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina); 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); SER TWAROGOWY 14%: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO  w proszku, 

kultury mleczarskie); krem o smaku śmietankowym 14%: [ŚMIETANKA 50%; 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]; truskawki, cukier puder, woda, nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty, etylowanilina), galaretka o smaku 

cytrynowym: (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: kurkumina); żelatyna 

wieprzowa.              

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                           

Przechowywać w temperaturze 1-6℃

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 755 kJ/180 kcal; Tłuszcz: 5,1 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,3 g; Węglowodany: 29 g, w tym cukry: 23 g; Białko: 4,8 g, Sól: 0,26 g.

4998
BANKIETÓWKA - 

tiramisu 80 g szt. 4

Ciasto biszkoptowe (14%)  nasączone kawą rozpuszczalną(0,6%) i winiakiem (3%)  z kremem o smaku tiramisu (72%)

Składniki: Krem o smaku tiramisu [SER twarogowy (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie), 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), woda, mieszanka o smaku tiramisu (cukier, MLEKO pełne 

w proszku, żelatyna wieprzowa, drobinki toffi (8 %) (cukier, syrop glukozowy, cukier brązowy, MASŁO [MLEKO]); skrobia 

modyfikowana; aromat; sól; barwnik: E160a), cukier puder, żółtko JAJA, białko JAJA], biszkopt [mieszanka biszkoptowa (cukier, 

mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E 450, E500, E336, skrobia tapiokowa, emulgatory: E472 b, 

E477; syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, substancja zagęszczająca:E415, aromaty), JAJA], woda, winiak, 

kakao, kawa rozpuszczalna

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 8094 kJ/193 kcal; Tłuszcz: 8,7 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,9 g; Węglowodany: 22 g; w tym cukry: 17 g; Białko: 6,5 g; Sól: 0,3 g.
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511 Pychotka kg 3

Kruche ciasto z bezą 17% i orzechami 7% przełożone kremem o smaku adwokatowym 37%

Składniki: Cukier, MLEKO, nadzienie owocowe: (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, 

regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); mąka PSZENNA, JAJA, MASŁO, margaryna: (oleje i tłuszcze 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karoteny)); ORZECH WŁOSKI 

(7%), mąka ziemniaczana, ŚMIETANKA, polewa: [ŚMIETANKA, czekolada ciemna (miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna, E476; aromat), olej rzepakowy, syrop glukozowy, 

stabilizator: karagen]; woda, żółtko JAJ w proszku,spirytus, pasta adwokatowa: (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, likier 

JAJECZNY, sproszkowane żółtko JAJ, substancja słodząca E420; MLEKO odtłuszczone w proszku, alkohol waniliowy, syrop 

cukru inwertowanego, aromat, barwnik E160a; skrobia modyfikowana, stabilizator E440; substancja konserwująca E202); 

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

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1287 kJ/307 kcal; Tłuszcz: 21 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,6 g; Węglowodany: 23 g; w tym cukry: 7,2 g; Białko: 7,2 g; Sól: 0,11 g.

5171 Sernik na zimno kg 3

Masa serowa z brzoskwiniami i galaretką na biszkopcie                                        

Składniki: Galaretka o smaku brzoskwiniowym (39%): (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330, aromat, 

barwniki: E100, E120), TWARÓG (25%): (MLEKO, tłuszcze roślinne: palmowy, shea, SOJOWY, rzepakowy, kokosowy 

częściowo utwardzony, żywe kultury bakterii, podpuszczka); brzoskwinia (15%): (brzoskwinia, woda, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), MLEKO, cukier, MASŁO, mieszanka biszkoptowa (2%): (cukier, mąka PSZENNA, skrobia 

PSZENNA, substancje spulchniające: E500, E 450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472 b, E477; syrop glukozowy, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca E415, aromaty), nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromat 

wanilinowy, etylowanilina), ŻÓŁTKO JAJA, woda, cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina); żelatyna wieprzowa. 

Może dodatkowo zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 723 kJ/173 kcal; Tłuszcz: 6,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

3,9 g; Węglowodany: 22 g; w tym cukry: 21 g; Białko: 6,3 g; Sól: 0,09 g.
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5172

Sernik na zimno - 

okrągły torcik kg 3

Sernik na zimno z galaretką o smaku truskawkowym  

Składniki: Galaretka o smaku truskawkowym 35%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina); TWARÓG 20%: [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w 

zmiennych proporcjach), żywe kultury bakteii)], truskawki 15%, MLEKO, cukier, MASŁO, 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), żółtko JAJA, żelatyna 

wieprzowa, cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina).                      

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                           

Przechowywać w temp. 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 751 kJ/179 kcal;  Tłuszcz: 7,7 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4 g; Węglowodany: 21 g; w tym cukry: 20 g; Białko: 6,4 g; Sól: 0,05 g.

518

Sernik na zimno 

z galaretkami kg 3

Masa serowo - śmietanowa  z galaretkami o smaku owocowym 

Składniki: Galaretka o smaku agrestowym, cytrynowym i truskawkowym 51%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: kurkumina, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, antocyjany), masa 

serowo- śmietanowa 34% [SER twarogowy 14%*: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie); krem o 

smaku śmietankowym 14%* [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, cukier puder, woda, żelatyna wieprzowa, cukier, regulator kwasowości kwas cytrynowy; aromat; barwnik:kurkumina]; 

biszkopt [mieszanka biszkoptowa: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E 450, E500, E336, 

skrobia tapiokowa, emulgatory: E472 b, E477; syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, substancja 

zagęszczająca:E415, aromaty), JAJA], nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty, etylowanilina).

*w wyrobie gotowym

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1071 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 54 g; w tym cukry: 0,8 g; Błonnik: 3 g; Białko: 7,4 g; Sól: 1,3 g.
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519

Fantazja 

owocowa kg 3

Ciasto biszkoptowe  z kremem o smaku śmietankowym, truskawkami i galaretką o smaku truskawkowym

Składniki: Galaretka o smaku truskawkowym 47%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina); krem o smaku śmietankowym 27% [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 12%*, 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), woda, mieszanka cukiernicza 

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

truskawki 21%, biszkopt [mieszanka biszkoptowa: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E 

450, E500, E336, skrobia tapiokowa, emulgatory: E472 b, E477; syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, substancja 

zagęszczająca:E415, aromaty), JAJA]; woda, cukier, alkohol etylowy, aromaty, etylowanilina

*w produkcie

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, gorczycę, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                                                                                                                                            

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 645 kJ/154 kcal; Tłuszcz: 7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

3,6 g; Węglowodany: 21 g; w tym cukry: 18 g; Białko: 2,3 g ; Sól: 0,09 g.
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533

Karmelowa 

słodycz kg 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 (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO pełne w proszku, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny aromat waniliowy).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1830 kJ/437 kcal ; Tłuszcz: 30 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 11 g; Węglowodany: 38 g; w tym cukry: 26 g; Białko: 4,6 g; Sól: 0,44 g.
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543 Wiśniowa uczta kg 3

Wiśnie 11% w galaretce 38% z masą serową 28% na spodzie z kremu orzechowego 23%

Składniki: woda, masa serowa: [SER twarogowy (10%)* ( MLEKO), 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], krem ORZECHOWY 13%: (cukier, oleje i tłuszcze roślinne nieuwodornione 

(olej słonecznikowy, tłuszcze: palmy, ziaren palmowych; ORZECHY LASKOWE 11%, kakao w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyna SOJOWA; aromaty); wiśnie 11% (wiśnie drylowane, cukier), galaretka o smaku wiśniowym: (cukier, żelatyna 

wieprzowa, regulator kwasowości: E330; aromat, barwniki:E163); suchary: [ mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje i tłuszcze 

roślinne ( palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik : karoteny ) , cukier, żółtka JAJA, MLEKO  w proszku, drożdże, 

sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; cukier puder, MASŁO, żelatyna wieprzowa, cukier wanilinowy: (cukier, 

etylowanilina).

*wyrob gotowy

MOŻE ZAWIERAĆ PESTKI WIŚNI

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 930 kJ/222 kcal; Tłuszcz: 9,8 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone:4,0 g; Węglowodany: 29 g; w tym cukry: 22 g; Białko:4,4 g; Sól:0,12 g.

546 Ciasto krówka kg 3

Ciasto biszkoptowe o smaku toffi 40% z kremem o smaku śmietankowym 50%

Składniki: Krem o smaku śmietankowym: [woda, krem cukierniczy: cukier, skrobia modyfikowana, preparat wypieniający w 

proszku: (tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony; emulgatory: 

E472a, E322; aromat, barwnik: E160a); MLEKO pełne w proszku; SERWATKA w proszku (z MLEKA); tłuszcz kokosowy: 

całkowicie utwardzony i nieutwardzony; substancje zagęszczające: E401, E407; LAKTOZA (z MLEKA); białka MLEKA; aromaty; 

sól; emulgator: E471; regulator kwasowości: E270; barwniki: E101, E160a]; krem cukierniczy (9%): [woda, całkowicie 

uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze ziaren palmowych; oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY); 

cukier, stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik: 

E160a]; ciasto: [mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, proszek karmelowy: MLEKO odtłuszczone, SERWATKA (z 

MLEKA), cukier, MASŁO, aromat, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, karmel; syrop glukozowy, MLEKO pełne w proszku, 

substancje spulchniające: E450, E500, E575; GLUTEN PSZENNY, aromaty, substancje zagęszczające: E412, E415, E466; 

substancja przeciwzbrylająca: E551; sól, emulgatory: E475, E471; cukier karmelizowany); olej rzepakowy, woda, JAJA]; kajmak 

(7%): (cukier, MLEKO, MLEKO w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny utwardzony, SERWATKA (z MLEKA), regulator 

kwasowości: E500; substancja konserwująca: E202; aromat); płatki MIGDAŁÓW (2%).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1394 kJ/333 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6.5 g; Węglowodany: 36 g; w tym cukry: 18 g; Białko: 4.6 g; Sól: 0.7 g.
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552

Bursztynowa 

beza kg 2

Ciasto bezowe 27% przekładane masą kajmakową 16% z orzechami 3% i masą śmietanowo-serową 54%

Składniki: 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], SEREK mascarpone: (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330), 

cukier, masa kajmakowa: (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny 

palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, substancja konserwująca: E202, aromat), białko 

JAJA, mieszanka cukiernicza (dekstroza, cukier,maltodekstryna, żelatyna wołowa, LAKTOZA ( z MLEKA), skrobia kukurydziana, 

sól), woda, cukier puder, ORZECH WŁOSKI, skrobia ziemniaczana, albumina  wysokopienista (odcukrzone suszone rozpyłowo 

białko JAJ, stabilizator piany:E1505, regulator kwasowości:E330).

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1552 kJ/371 kcal; Tłuszcz: 17 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 10 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 46 g; Białko: 4,9 g; Sól: 0,16 g.

5525

Bezowa śliwka 

w czekoladzie kg 3

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: nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1502 kJ/359 kcal; Tłuszcz: 15 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,8 g; Węglowodany: 50 g, w tym cukry: 33 g; Białko: 5,2 g; Sól: 0,45 g.
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5526

Beza z żelką 

malinową 

średnica 22,00 

cm kg 2

Beza (32%) z żelką malinową (31%) i kremem śmietankowo-serowym (38%)

Składniki: Krem śmietankowo-serowy [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA, stabilizator: karagen), SEREK mascarpone: (pasteryzowana 

ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330), mieszanka cukiernicza (dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna wołowa, 

LAKTOZA (z MLEKA), skrobia kukurydziana, sól), cukier puder, woda], beza (cukier, białko JAJA, skrobia ziemniaczana, białko 

JAJA w proszku), żelka malinowa [galaretka o smaku malinowym (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, aromat, barwnik antocyjany), maliny mrożone (12%)]

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, ŁUBIN, SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1315 kJ/314 kcal; Tłuszcz: 10 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7 g; Węglowodany: 51 g, w tym cukry: 48 g; Białko: 4,6 g; Sól: 0,12 g.

560 Kostka mocca kg 3

Ciasto na biszkopcie czekoladowym z kremem cappucino i bezami

Składniki: Krem cappucino (43%): [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, alkohol etylowy, żółtko JAJA w proszku, kawa 

rozpuszczalna 1,8%, etylowanilina]; biszkopt (40%): [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 

10%:(cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat); kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500, aromaty, emulgatory: 

E472b,E472a, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator:E415; skrobia PSZENNA, sól); olej rzepakowy, 

JAJA, woda, spirytus, kawa, etylowanilina]; bezy (16%): cukier, białko JAJA; nakropka (2%): (woda, cukier, alkohol etylowy, 

aromaty, etylowanilina); kawa (0,02%).

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1438 kJ/344kcal; Tłuszcz: 13 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

8,6 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 35 g;  Białko: 6,2 g; Sól: 0,65 g.
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569

Kostka 

marchello kg 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 

(65%), cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202), polewa o 

smaku czekoladowym (ŚMIETANKA, miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, olej rzepakowy, naturalny aromat waniliowy, 

emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: E407, regulator kwasowości: E331, stabilizator: 

karagen), 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℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1670 kJ/399 kcal; Tłuszcz: 26 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 8,9 g; Węglowodany: 37 g; w tym cukry: 23 g; Białko: 5,2 g; Sól: 0,46 g.

5881

Ciasto Doris z 

maliną kg 2

Ciasto na kruchym spodzie (14%) przełożone kremem o smaku śmietankowym (17%) z galaretkami (37%) i malinami (21%) 

oraz z migdałami (1%)                                                    

Składniki: Galaretka o smaku malinowym: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, 

barwnik: antocyjany); maliny, krem o smaku śmietankowym: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, 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, regulator kwasowości: E330); dodatek 

stabilizujący (dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA (z MLEKA), skrobia kukurydziana, sól), woda, cukier puder]; 

galaretka o smaku brzoskwiniowym (sok brzoskwiniowy, woda, żelatyna wieprzowa), mąka PSZENNA, cukier puder, margaryna: 

(oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, 

emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: karoteny); białko JAJA, cukier, żółtka JAJA, MIGDAŁY (1%), 

substancje spulchniające: E450, E500; mąka ziemniaczana, środek do przetwarzania mąki: E300.  

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 975 kJ/233 kcal; Tłuszcz: 5,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

3,7 g; Węglowodany: 43 g; w tym cukry: 38 g; Białko: 3,4 g; Sól:0,07 g.
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593

Fantazja 

jogurtowa kg 3

Ciasto jogurtowe na kruchym kakaowym spodzie z owocami

Składniki: Borówka amerykańska (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, w zmiennych proporcjach; 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, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1073 kJ/256 kcal; Tłuszcz: 15 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,9 g; Węglowodany: 27 g; w tym cukry: 15 g; Białko: 4,4 g; Sól: 0,2 g.

6015

Placek 

drożdżowy 

z twarogiem - 

foremka kg 1

Placek drożdżowy z serem twarogowym udekorowany kruszonką (9,7 %) i dekoracją cukrową

Składniki: mąka PSZENNA, SER twarogowy (19%)[MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w 

zmiennych proporcjach), żywe kultury bakterii], cukier, JAJA, olej rzepakowy, drożdże, dekoracja cukrowa (2,8 %) (cukier, woda, 

syrop glukozowy), MASŁO, skrobia modyfikowana (kukurydziana, ziemniaczana), substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, 

SERWATKA w proszku - z MLEKA, JAJA w proszku, sól, emulgator: E471, żółtko JAJA w proszku, aromat, tłuszcz palmowy, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, kwas: kwas cytrynowy, stabilizator: E451, substancja przeciwzbrylająca: E551, GLUTEN 

PSZENNY, białko JAJA w proszku, płatki ziemniaczane, dekstroza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy   Może zawierać: ORZECHY, SOJĘ, ŁUBIN,  nasiona SEZAMU.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1352 kJ / 321  kcal ; Tłuszcz: 9,5 g , w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,0 g ; Węglowodany: 48 g , w tym cukry: 17 g;  Białko: 9,7 g ; Sól: 0,37 g.
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6025

Placek 

drożdżowy z 

owocami - 

foremka kg 1

Placek drożdżowy z truskawkami

Składniki: mąka PSZENNA, truskawki mrożone (21%), MLEKO, cukier, pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), margaryna 

[oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik : karoteny], olej rzepakowy, żółtka JAJA, 

rodzynki (3%), MASŁO, drożdże, sól, etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1204 kJ/288 kcal; Tłuszcz: 9 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

3,5 g; Węglowodany: 46 g, w tym cukry: 15 g; Błonnik: 2 g; Białko: 5,2 g; Sól: 0,4 g.

6025

Placek 

drożdżowy z 

owocami - 

foremka kg 1

Placek drożdżowy z rabarbarem

Składniki: mąka PSZENNA, rabarbar mrożony (21%), MLEKO, cukier, pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), margaryna 

[oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny], olej rzepakowy, żółtka JAJA, rodzynki 

(3%), MASŁO, drożdże, sól, etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1314 kJ/314 kcal; Tłuszcz: 10 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,9 g; Węglowodany: 50 g, w tym cukry: 16 g; Błonnik: 2 g; Białko: 5,6 g; Sól: 0,44 g.

6025

Placek 

drożdżowy 

z owocami - 

foremka kg 1

Placek drożdżowy z jagodami

Składniki: mąka PSZENNA, jagody mrożone (17%),  MLEKO, cukier, pomada ( cukier, syrop glukozowy, woda), margaryna 

[oleje i tłuszcze roślinne ( palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik : karoteny], olej rzepakowy, żółtka JAJA , 

rodzynki (3%), MASŁO, drożdże, sól, etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZECHY, ORZESZKI ARACHIDOWE, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1323 kJ/316 kcal; Tłuszcz: 10 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,9 g; Węglowodany: 51 g, w tym cukry: 16 g; Błonnik: 2,3 g; Białko: 5,6 g; Sól: 

0,44 g.

Strona 46 z 65



WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Data wydania: 24.08.2021
Producent: AL  Piekarnia-Cukiernia spółka z o.o.  sp.k., ul. Złota 50, 84-105 Karwia

604

Ciasto kruche 

z wiśniami kg 3

Ciasto kruche z wiśniami    

Składniki: Wiśnie (44%), mąka PSZENNA, MASŁO, cukier, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; żółtko JAJA, substancje 

spulchniające: E450, E500; polewa: (olej rzepakowy, cukier, tłuszcze roślinne: palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy; 

MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); środek do przetwarzania 

mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

MOŻE ZAWIERAĆ PESTKI WIŚNI 

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1366 kJ/326 kcal; Tłuszcz: 16 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 9,9 g; Węglowodany: 42 g; w tym cukry: 19 g; Białko: 3,9 g; Sól: 0,3 g.

6042 Kruszaniec kg 3

Kruche ciasto (36%) z malinami (16%) i budyniem (7%)

Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, maliny (16%), JAJA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo 

utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: karoteny); budyń (7%): 

(skrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, skrobia ziemniaczana, aromat); olej rzepakowy, cukier puder, substancje 

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

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1618 kJ/387 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,6 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 24 g; Białko: 5 g; Sól: 0,39 g.

6083

Babka o smaku 

cytrynowym 

okrągła - 400 g szt. 3

Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe o smaku cytrynowym oblane pomadą 

Składniki: Mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500; 

odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415; aromat); 

JAJA, olej rzepakowy, pomada (8%): cukier, woda, syrop glukozowy; skórka cytrynowa (0,8%): (skórka cytrynowa, cukier, syrop 

glukozowo - fruktozowy, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; aromat), pasta o smaku cytrynowym 

(0,5%): (woda, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, substancja zagęszczająca: E415; barwnik: E101).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1738 kJ/415 kcal; Tłuszcz: 22 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,3 g; Węglowodany: 49 g; w tym cukry: 27 g; Błonnik: 0,8 g; Białko: 4,6 g; Sól: 0,42 g. 
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6093

Babka z kakao 

okrągła - 400 g szt. 3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kakao i polewą o smaku czekoladowym

Składniki: Mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500; 

odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415; aromat); 

JAJA, olej rzepakowy, polewa o smaku czekoladowym (8%): [kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: 

lecytyna SOJOWA, E476; naturalny aromat waniliowy), ŚMIETANKA, olej rzepakowy]; wiórki czekoladowe: (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); woda, 

kakao 1%, aromat.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1739 kJ/415 kcal; Tłuszcz: 25 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,1 g; Węglowodany: 43 g, w tym cukry: 20 g; Błonnik: 0,7 g; Białko: 4,9 g; Sól: 0,41 g. 

6116

Babka 

czekoladowa 

z owocami kg 5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z owocami

Składniki: Mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: cukier, miazga kakaowa, kakao w 

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

modyfikowana, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu;  aromaty, emulgatory: E472b, E472a; syrop glukozowy, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma ksantanowa; skrobia PSZENNA, sól); olej rzepakowy, JAJA, wiśnie (8%), 

czarna porzeczka (8%), woda, mąka PSZENNA, skrobia modyfikowana, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać  w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1524 kJ/364 kcal; Tłuszcz: 23 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,8 g; Węglowodany: 35 g; w tym cukry: 19 g; Białko: 5 g; Sól: 0,36 g.

6117 Babka zebra kg 5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kakao

Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, białko JAJA, olej rzepakowy, woda, żółtko JAJA, kakao (1%), cukier wanilinowy (cukier, 

etylowanilina), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1565 kJ/374 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,4 g; Węglowodany: 45 g; w tym cukry: 22 g; Białko: 7,2 g; Sól: 0,33 g. 

6118 Babka piaskowa kg 5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe

Składniki: JAJA, cukier, mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające: E450, E500; skrobia ryżowa, emulgatory:E474, E471; błonnik PSZENNY, aromat (zawiera MLEKO), substancja 

konserwująca: E202, substancja zagęszczająca: E415), olej rzepakowy, pomada (cukier,woda, syrop glukozowy), woda, sok z 

cytryny.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1808 kJ/432 kcal; Tłuszcz: 26 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,9 g; Węglowodany: 44 g; w tym cukry: 26 g; Białko: 5,4 g; Sól: 0,55 g.
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614 Sernik kg 3

Sernik na kruchym spodzie 16% wykończony polewą o smaku czekoladowym 4%

Składniki: TWARÓG (46%) [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych proporcjach), żywe 

kultury bakterii], margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny); cukier, 

białko JAJA, mąka PSZENNA, ŻÓŁTKO JAJA, polewa o smaku czekoladowym (4%): [ŚMIETANKA: (ŚMIETANKA, 

stabilizator:karagen); czekolada: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat 

waniliowy, emulgator: E476); olej rzepakowy]; MLEKO, skrobia ziemniaczana, rodzynki, skórka pomarańczowa: (skórka 

pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, kwas cytrynowy); cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; JAJA, mieszanka 

sernikowa: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA  w 

proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palmowy, słonecznikowy, shea, 

rzepakowy; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); syrop 

glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik: kurkumina.  

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1181 kJ/282 kcal; Tłuszcz: 14 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,7 g; Węglowodany:28 g; w tym cukry:19 g;  Białko:11 g; Sól: 0,1 g.

6146

Sernik bez 

spodu 700g 

p.czekoladowa szt. 3

Sernik wykończony polewą czekoladową

Składniki: SER twarogowy (59%) [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych proporcjach), 

żywe kultury bakterii], margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: 

E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: karoteny); białko JAJA, cukier, żółtko JAJA, polewa czekoladowa 

(5%): [czekolada kuwertura (3%)*: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat 

waniliowy, emulgator: E476); ŚMIETANKA: (ŚMIETANKA, stabilizator:karagen); olej rzepakowy, syrop glukozowy]; MLEKO, 

skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; mieszanka sernikowa: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, 

skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA  w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; 

sól).

*wyrób gotowy

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1335 kJ/319 kcal; Tłuszcz: 21 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 8,1 g; Węglowodany: 21 g, w tym cukry: 16 g; Białko: 12 g; Sól: 0,05 g.
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6147

Sernik bez 

spodu 700g 

p.cytrynowa szt. 3

Sernik wykończony pomadą o smaku cytrynowym

Składniki: SER twarogowy (59%)[MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych proporcjach), 

żywe kultury bakterii], margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: 

E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: karoteny); białko JAJA, cukier, żółtko JAJA, pomada (8%): 

(cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471; substancja zagęszczająca E412; regulator kwasowości E330); MLEKO, 

skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; mieszanka sernikowa: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, 

skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; 

sól); woda, pasta o smaku cytrynowym (0,04%): (woda, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, 

substancja zagęszczająca: E415; barwnik: E101).

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1278 kJ/305 kcal; Tłuszcz: 18 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,4 g; Węglowodany: 25 g, w tym cukry: 23 g; Białko: 11 g; Sól: 0,05 g.

615 Sernik dworski kg 3

Puszysty sernik z brzoskwiniami na kruchym spodzie (17%), wykończona bezą (10%) i kruszonką (6%).                                                                                                                                                                                                                                                                            

Składniki: TWARÓG (31%) [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych proporcjach), żywe 

kultury bakterii], cukier puder, mąka PSZENNA, białko JAJA, brzoskwinie (10%): brzoskwinia, cukier, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; cukier, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 

emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny); ŚMIETANKA (MLEKO), żółtka JAJA, budyń o smaku śmietankowym: 

(skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromaty, ŚMIETANKA w proszku (0,3%), barwnik: ryboflawiny); JAJA, mieszanka 

sernikowa: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA  w 

proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); MLEKO, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; substancje 

spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik: kurkumina.                                                                                          

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1110 kJ/265 kcal; Tłuszcz:9,2 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4,6 g; Węglowodany: 37 g; w tym cukry:28 g; Białko: 8,6 g; Sól: 0,15 g.
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616 Sernik królewski kg 3

Sernik na kruchym kakaowym spodzie z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej

Składniki: TWARÓG (33%)  [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych proporcjach), żywe 

kultury bakterii], mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), 

woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: 

karoteny); cukier, żółtka JAJA, białko JAJA, MLEKO, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; skrobia ziemniaczana, rodzynki 

(1,3%), skórka pomarańczowa (1,3%): (skórka pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, kwas cytrynowy); kakao 

(1%), mieszanka sernikowa: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, 

białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); substancje spulchniające: E450, E500; biała polewa: 

(cukier, olej palmowy i tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; sól, aromat 

wanilina); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik: kurkumina.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1386 kJ/331 kcal; Tłuszcz:15 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

7,0 g; Węglowodany: 39 g; w tym cukry: 19 g; Białko: 9,9 g; Sól: 0,17 g.

6161

Sernik "Słodki 

Kąsek" kg 5

Ciasto sernik z kęsami ciasta kakaowego

Składniki: SEREK homogenizowany (58%): [SER twarogowy chudy- MLEKO, wsad waniliowy: (cukier, skrobia kukurydziana, 

aromat naturalny, substancja zagęszczająca: guma guar; barwnik: karoteny); ŚMIETANKA]; cukier, JAJA, mąka PSZENNA, 

margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych 

proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny); skrobia ziemniaczana, kakao (1,8%), cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; pomada 0,9% (cukier, syrop 

glukozowy, woda, aromat),substancje spulchniające: E450, E500b; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1217 kJ/291 kcal; Tłuszcz: 11 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 4,6 g; Węglowodany: 40 g; w tym cukry: 24 g; Białko: 8 g; Sól: 0,33 g.
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620 Jabłecznik kg 3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe (27%) z prażonymi jabłkami (49%)

Składniki: Jabłka prażone: (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu); cukier, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w 

zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny); mąka PSZENNA, JAJA, dekoracja cukrowa: cukier, woda, syrop glukozowy; mąka ziemniaczana, 

cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; substancje spulchniające: E450, E500; cynamon, biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: 

palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna 

SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1060 kJ/253 kcal; Tłuszcz: 3,2 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,4 g; Węglowodany: 52 g; w tym cukry: 40 g; Białko: 3,9 g; Sól: 0,53 g. 

6202 Słodka wiosna kg 3

Kruche ciasto z jabłkami 25% i rabarbarem 25%

Składniki: Mąka PSZENNA, jabłka prażone 25%: (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: E330; substancja konserwujące: 

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: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1256 kJ/300 kcal; Tłuszcz: 13 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 8,1 g; Węglowodany: 43 g; w tym cukry: 23 g; Białko: 3,1 g; Sól: 0,24. 

629

Placek 

drożdżowy 

z Karwi kg 1

Placek drożdżowy z kruszonką (19%) i rodzynkami (3%)

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, cukier, MASŁO, dekoracja cukrowa (cukier, woda, syrop glukozowy), margaryna [oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości:E330; 

aromat, barwnik: karoteny], olej rzepakowy, żółtka JAJA, rodzynki (3%), drożdże, sól, etylowanilina, środek do przetwarzania 

mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1662 kJ/397 kcal; Tłuszcz: 18 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,2 g; Węglowodany: 52 g; w tym cukry: 15 g; Białko: 6,9 g; Sól: 0,45 g.
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630

Jabłecznik 

z brzoskwinią kg 3

Jabłecznik z brzoskwiniami na spodzie biszkoptowo-tłuszczowym 25% posypany kruszonką 10%

Składniki: Jabłka prażone (45%): (jabłka (90%), cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301; substancje 

konserwujące: sorbinian potasu); brzoskwinia (20%): (brzoskwinie, woda, cukier, regulator kwasowości:E330); mąka PSZENNA, 

cukier, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych 

proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; sól, substancja konserwująca: kwas 

sorbowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), JAJA, MASŁO, mąka ziemniaczana, cukier 

waniliowy: cukier, etylowanilina; biała polewa czekoladowa: (cukier, tłuszcz roślinny: palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy; 

MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); substancje 

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

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 984 kJ/235 kcal; Tłuszcz: 3,7 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,7 g; Węglowodany: 46 g; w tym cukry: 31 g; Białko: 4,7 g; Sól: 0,65 g.

6331

Strucla makowa 

szt.- 600g szt. 3

Ciasto drożdżowe z masą makową 57%

Składniki: Mąka PSZENNA, mak niebieski (23%), MLEKO, polewa cukrowa: (cukier, woda,syrop glukozowy); cukier,olej 

palmowy, żółtka JAJA, woda, rodzynki (4%), skórka pomarańczowa (2%): (skórka pomarańczowa,  syrop glukozowo-fruktozowy, 

cukier, kwas: E330); MIGDAŁY (2%), MLEKO w proszku, drożdże, sól, aromat migdałowy, barwnik: kurkumina, środek do 

przetwarzania mąki: E300.                                                                                                                                                                                                      

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1268 kJ/303 kcal; Tłuszcz: 10 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,6 g; Węglowodany: 40 g; w tym cukry: 22 g; Białko: 13 g; Sól: 0,18 g. 

644

Pleśniak 

z owocami kg 3

Kruche ciasto z wiśniami i malinami przykryte bezą (23%)

Składniki: Mąka PSZENNA, wiśnie (23%), cukier, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo 

utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny); nadzienie malinowe: [maliny (6%)*; woda, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, 

regulatory kwasowości: E330, E333, E331; owocowo-roślinne koncentraty: koncentrat z marchwi, winogron i aronii; substancje 

zagęszczające E418, E415; substancja konserwująca: E202; aromat, barwnik E120]; białko JAJA, żółtko JAJA, cukier puder, 

substancje spulchniające: E450, E500; cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; kakao, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

*wyrób gotowy

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1312 kJ/313 kcal; Tłuszcz: 13 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,3 g; Węglowodany: 45 g; w tym cukry: 19 g; Białko: 4,8 g; Sól: 0,43 g. 
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6493

Ciasto 

wegańskie kg 3

Ciasto wegańskie z kremem z dodatkiem brzoskwini i wiśni 

Składniki: Ciasto wegańskie (61%) [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, skrobia, alfa-

cyklodekstryna, substancje spulchniające: E450, E500; GLUTEN PSZENNY, skrobia modyfikowana, sól, emulgatory: lecytyny z 

rzepaku, E475, E471; naturalny aromat), woda, olej rzepakowy], krem (14%) (woda, cukier, skrobia modyfikowana, tłuszcz 

kokosowy, maltodekstryna, skrobia, stabilizatory: E516, E450; substancja zagęszczająca: E 401; białko roślinne, sól, ekstrakt z 

marchwi, naturalny aromat, ekstrakt z krokosza barwierskiego), brzoskwinia (13%), wiśnia w żelu (12%) (wiśnie (65%), woda, 

cukier, skrobie modyfikowane, stabilizator: mleczan wapnia; substancja konserwująca: sorbinian potasu; aromaty), żel (syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, sok morelowy, cukier, kwas: kwas cytrynowy, substancja żelująca pektyna, regulator kwasowości: 

cytryniany potasu). 

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1150 kJ/275 kcal; Tłuszcz: 12 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,6 g; Węglowodany: 38 g, w tym cukry: 21 g; Białko: 2,5 g; Sól: 0,62 g.

650

Ciasto - Placek 

z owocami 

i płatkami 

migdałowymi - 

foremka kg 3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe ze śliwkami i migdałami

Składniki: Mąka PSZENNA, śliwki (25%), cukier, MAŚLANKA: (MLEKO pasteryzowane, MLEKO  odtłuszczone w proszku, 

bakterie fermentacji mlekowej); cukier, olej rzepakowy, żel: (syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące: E406, E440; 

regulatory kwasowości: E330, E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat); płatki MIGDAŁÓW (3%), substancje 

spulchniające: (E450, E500); cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina), środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 964 kJ/230 kcal; Tłuszcz: 9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0,9 g; Węglowodany: 33 g; w tym cukry: 15 g; Białko: 3,9 g; Sól: 0,33 g.

6522

Ciasto 

marchewkowe kg 5

Ciasto marchewkowe

Składniki: Marchew (27%), mąka PSZENNA, cukier trzcinowy, JAJA, olej rzepakowy, puder dekoracyjny: (glukoza, skrobia 

PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat); 

cynamon, substancje spulchniające: E450, E500ii; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1520 kJ/363 kcal; Tłuszcz: 18 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,8 g; Węglowodany: 45 g; w tym cukry: 26 g; Białko: 4,9 g; Sól: 0,27 g. 
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800 Biszkopt kg 7

Ciasto biszkoptowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Składniki: Mieszanka biszkoptowa: (cukier mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500, E450, E336; 

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

E415; aromaty), JAJA, woda.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1607 kJ/384 kcal; Tłuszcz: 7,9 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,5 g; Węglowodany: 68 g; w tym cukry: 34 g; Błonnik: 1,1 g;  Białko: 10 g; Sól: 1,6 g.

9011

Krajanka na 

wagę kg 8

Ciasteczka piernikowe

Składniki: Cukier, mąka PSZENNA, miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330, 

aromat); mąka ŻYTNIA, woda, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny]; syrop glukozowy, kakao, barwnik: E150c; substancje spulchniające: 

wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu; cynamon 0,3%, przyprawa piernikowa 0,3% (cynamon, kolendra, anyż, mąka 

PSZENNA, imbir, kakao, goździki), aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, SEZAM, ŁUBIN, MLEKO, JAJA, GORCZYCĘ, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100g produktu: Wartość energetyczna: 1612 kJ/385 kcal; Tłuszcz: 5,8 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,1 g; Węglowodany: 79 g; w tym cukry: 40 g; Białko: 4,7 g; Sól: 0,01 g.

902 Pączki kg kg 1

Pączek drożdżowy z nadzieniem owocowym (15%) wykończony lukrem (8%)

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, sól, 

cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje spulchniające: 

E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty, błonnik roślinny, stabilizator E412); olej rzepakowy, cukier, 

margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych 

proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny]; drożdże, mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja przeciwzbrylająca: 

fosforany wapnia),środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; nadzienie owocowe (15%): (owoce: czarnej porzeczki15%, 

czerwonej porzeczki15%, maliny15%; woda, cukier, stabilizator: E1442; regulator kwasowości: E330; aromaty, substancja 

konserwująca: E202), dekoracja cukrowa (8%): (woda, cukier, syrop glukozowy); tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy w 

zmiennych proporcjach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Może zawierać: ŁUBIN, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1514 kJ/362 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,6 g; Węglowodany: 43 g; w tym cukry: 16 g; Błonnik: 1,1 g; Białko: 6,0 g; Sól: 0,54 g.
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9021

Pączki  

z nadzieniem 

o smaku 

adwokatowym 

kg kg 1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem o smaku adwokatowym 9%

Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, 

sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory: E472e, E471, lecytyny; glukoza, substancje 

spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromaty, błonnik roślinny, stabilizator E412); olej 

rzepakowy, cukier, margaryna  [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w 

zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny]; drożdże, mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA, emulgator: E472e, substancja 

przeciwzbrylająca: fosforany wapnia),środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; nadzienie o smaku adwokatowym ( 9% 

): (woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia modyfikowana, stabilizatory: E460, E466; sól, substancja konserwująca: 

E202; barwniki: E171, E160a, E101; kwasy: E330, E332; aromat); pomada: (cukier, woda, syrop glukozowy),tłuszcze roślinne 

(palmowy, słonecznikowy w zmiennych proporcjach).

Może dodatkowo zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1517 kJ/362 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,7 g; Węglowodany: 43 g; w tym cukry: 15 g; Błonnik: 1,0 g; Białko: 6,1 g; Sól: 0,58 g.

9025

Pączki 

mleczusie kg kg 1

Pączki z maślanką

Składniki: MAŚLANKA 36%: (MAŚLANKA naturalna pasteryzowana, MLEKO, MLEKO odtłuszczone  w proszku, żywe kultury 

bakterii mlekowych); mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, stabilizatory: guma guar, guma 

ksantanowa; MLEKO w proszku pełne (5%), substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; emulgatory: E470a, E471, 

E472b, E477; sól, aromaty, syrop glukozowy, białka MLEKA (2%)); JAJA, tłuszcz roślinny: palmowy i słonecznikowy w zmiennych 

proporcjach; cukier, olej rzepakowy, woda.          

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1575 kJ/376 kcal; Tłuszcz: 22 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,4 g; Węglowodany: 38 g; w tym cukry: 15 g; Błonnik: 1,0 g; Białko: 6,7 g; Sól:0,49 g.

903 Rogaliki kg kg 2

Rogaliki z powidłami śliwkowymi (20%)

Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), powidła śliwkowe (20%): (śliwki, cukier, substancja żelująca: pektyna; 

substancja konserwująca: E202); pomada: cukier, woda, syrop glukozowy, cukier, ŚMIETANA, żółtka JAJA, cukier puder, 

drożdże, syrop glukozowy, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1692 kJ/404 kcal; Tłuszcz: 19 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,2 g; Węglowodany: 53 g; w tym cukry: 22 g; Błonnik: 1,1 g; Białko: 5,6 g, Sól: 0,45 g.
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9041

Bezy kg - 

PŁYTY kg 14

Ciastko bezowe bez dodatków

Składniki: Cukier, białko JAJ.

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1106 kJ/264 kcal; Tłuszcz: 0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 

0 g; Węglowodany: 62 g; w tym cukry: 61 g; Białko: 4,2 g; Sól: 0,0 g. 

9046

Ciasteczka bezy 

na wagę kg 14

Składniki: Cukier, białko JAJ.

Może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, 

ŁUBIN.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1150 kJ/275 kcal; Tłuszcz: 0,1 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0 g; Węglowodany: 65 g; w tym cukry: 64 g; Białko: 3,9 g; Sól: 0,0 g.

9056

Ciasteczka 

francuskie na 

wagę kg 8

Ciasteczka francuskie z marmoladą wieloowocową

Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcz palmowy, olej rzepakowy, woda, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyna słonecznikowa, sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromat, barwnik: ANNATO biksyna), woda, marmolada wieloowocowa (15%) (zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, czarna 

porzeczka, aroniowy, wiśniowy, truskawkowy, śliwkowy; cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: E440; regulator 

kwasowości:E330, substancja konserwująca: E202), cukier, JAJA, sól, ocet, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Może zawierać: MLEKO, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 2001 kJ/478 kcal; Tłuszcz: 25 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 12 g; Węglowodany: 58 g; w tym cukry: 25 g; Białko: 5,3 g; Sól: 1,0 g.

9066

Ciasteczka 

o smaku 

anyżowym na 

wagę kg 8

Ciasteczka o smaku anyżowym

Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, JAJA, cukier puder, aromat anyżowy (0,1%), środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

Może zawierać: MLEKO, ŁUBIN, nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1573kJ/376 kcal; Tłuszcz: 3,5 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 1,0 g; Węglowodany: 78 g; w tym cukry: 45 g; Białko: 8,3 g; Sól: 0,1 g.
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9076

Ciasteczka 

biszkopciki na 

wagę kg 8

Ciasteczka biszkopciki 

Składniki: 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.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1670kJ/406 kcal; Tłuszcz: 6,9 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,2 g; Węglowodany: 76 g, w tym cukry: 33 g; Białko: 9,9 g, Sól: 1,1 g

9096

Ciasteczka 

kokosanki na 

wagę kg 8

Ciasteczka z wiórkami kokosowymi 41%

Składniki: Cukier, wiórki kokosowe (41%), białko JAJ, mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, drożdże, sól, woda, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1793 kJ/428 kcal; Tłuszcz: 20 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 17 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 44 g; Białko: 4,4 g, Sól: 0,09 g

9116

Ciasteczka 

maślane na 

wagę kg 8

Kruche ciasteczka z dodatkiem masła

Składniki: Mąka PSZENNA, MASŁO (25%), cukier, JAJA, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo 

utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; sól, substancja konserwująca: 

kwas sorbowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny); cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; 

substancje spulchniające: E450, E500ii; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1833 kJ/438 kcal; Tłuszcz: 22 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 13 g; Węglowodany: 53 g, w tym cukry: 16 g; Białko: 6,4 g, Sól: 0,42 g.

9136

Ciasteczka 

kruche z 

marmoladą na 

wagę kg 8

Kruche ciasteczka wykończone marmoladą wieloowocową

Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 

emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), cukier puder, JAJA, marmolada wieloowocowa 8% (zagęszczony 

przecier owocowy: jabłkowy, czarna porzeczka, aroniowy, wiśniowy, truskawkowy, sliwkowy; cukier, syrop glukozowy, substancja 

żelująca: E440, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202), substancje spulchniające: difosforany, węglany 

sodu, środek do przetwarzania mąki: E300.

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, MLEKO, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1698 kJ/405 kcal; Tłuszcz: 18 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 6,6 g; Węglowodany: 55 g, w tym cukry: 25 g; Białko: 5,3 g, Sól: 0,16 g
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914 Ptysie kg kg 3

Korpusy z ciasta parzonego (28%) wypełnione kremem o smaku waniliowym (51%)

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 zagęszczająca: karagen, stabilizatory: E450, 

E339; białka MLEKA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), sól, aromaty, barwniki: karoteny, ryboflawiny), ciasto parzone [JAJA, 

mąka PSZENNA, woda, margaryna:(oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) 

w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny); substancje spulchniające: E450, E500, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], polewa 

o smaku czekoladowym: [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  shea, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat)

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, ŁUBIN.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

9165

Ciasteczka 

z ciasta 

parzonego kg kg 1

Ciasteczka z ciasta parzonego smażone

Składniki: Woda, mieszanka cukiernicza: (skrobia, mąka PSZENNA, JAJA w proszku, skrobia PSZENNA, tłuszcz palmowy, 

białka MLEKA, substancja zagęszczająca: E412;  substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472b, E475, E481; 

LAKTOZA z MLEKA, sól, aromat); dekoracja cukrowa: (cukier,woda,  syrop glukozowy); tłuszcz roślinny: (palmowy i 

słonecznikowy w zmiennych proporcjach).

Może dodatkowo zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1227 kJ/293 kcal; Tłuszcz: 21 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 8,2 g; Węglowodany: 22 g, w tym cukry: 7,3 g; Błonnik: 0 g; Białko: 4,4 g, Sól: 0,53 g.

918 Faworki kg kg 1

Ciastka smażone posypane pudrem dekoracyjnym

Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, JAJA, MLEKO, margaryna: oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, 

częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny; ŚMIETANA [MLEKO], puder dekoracyjny (4%): (glukoza, 

skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat), 

ocet, substancje spulchniające: E450, E500; tłuszcz palmowy i słonecznikowy w zmiennych proporcjach; środek do 

przetwarzania mąki: E300.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1966 kJ/470 kcal; Tłuszcz: 23 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 9,3 g; Węglowodany: 57 g, w tym cukry: 20 g; Błonnik: 1,1 g;  Białko: 7,2 g, Sól: 0,67 g.
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9181 Chruściki 150 g szt. 14

Ciastka smażone

Składniki: Mąka PSZENNA, tłuszcz do smażenia [tłuszcze roślinne (palmowy i słonecznikowy) w zmiennych proporcjach], żółtka 

JAJA, ŚMIETANA, MASŁO, cukier puder, alkohol etylowy, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), aromat, sól, woda, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1913 kJ/457 kcal; Tłuszcz: 29 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 12 g; Węglowodany: 43 g, w tym cukry: 14 g; Białko: 7,5 g; Sól: 0,24 g.

919

Ciasteczka 

omleciki kg kg 2

Ciastko biszkoptowe przekładane kremem o smaku waniliowym i dżemem 

Składniki: Krem (56%): [woda, krem o smaku waniliowym: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, 

SERWATKA w proszku, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól, aromaty, barwniki: E101, 

E160a); MASŁO, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy, w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy]; 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); nadzienie czarna 

porzeczka (5%): (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; 

substancja konserwująca: E202).

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.	

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1142 kJ/273  kcal; Tłuszcz: 10 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,9 g; Węglowodany: 32 g, w tym cukry: 18 g;  Białko: 14 g, Sól: 0,53 g.

922

Paszteciki 

z kapustą 

i grzybami kg 3

Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny); ŚMIETANA, żółtka JAJA, drożdże, MLEKO, cukier, sól, woda, środek do 

przetwarzania mąki: E300]; farsz:[kapusta kiszona 37%*, pieczarki 13%*, smalec wieprzowy, woda, cebula prażona: cebula, 

nieuwodorniony olej palmowy, mąka PSZENNA, sól; bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól, woda, środek do przetwarzania 

mąki: E300), sól, cukier, sos borowikowy: (skrobia, ŚMIETANKA, tłuszcz palmowy, mąka PSZENNA, maltodekstryna, sól, 

borowiki (4,6%), koncentrat soku z pieczarek, cebula (3,2%), maślaki (2,4%), syrop glukozowy, hydrolizowane białka roślinne, 

naturalna mineralna sól potasowa, aromaty, białka MLEKA, ekstrakt drożdżowy, pieczarki, pieprz), pieprz], smarówka cukiernicza 

(woda, białka pochodzenia roślinnego, syrop glukozowy, mąka ryżowa).

*w produkcie

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1513 kJ/361 kcal; Tłuszcz: 15  g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,5 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 1,3 g; Białko: 8,2 g, Sól: 0,53 g	
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9221

Paszteciki 

z kapustą 

i grzybami szt. 1

Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny); ŚMIETANA, ŻÓŁTKA JAJA, drożdże, MLEKO, cukier, sól, woda, środek do 

przetwarzania mąki: E300]; farsz: [kapusta kiszona 37%*, pieczarki 13%*, smalec wieprzowy, woda, cebula prażona: cebula, 

nieuwodorniony olej palmowy, mąka PSZENNA, sól; bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól, woda, środek do przetwarzania 

mąki: E300), sól, cukier, sos borowikowy: (skrobia, ŚMIETANKA, tłuszcz palmowy, mąka PSZENNA, maltodekstryna, sól, 

borowiki (4,6%), koncentrat soku z pieczarek, cebula (3,2%), maślaki (2,4%), syrop glukozowy, hydrolizowane białka roślinne, 

naturalna mineralna sól potasowa, aromaty, białka MLEKA, ekstrakt drożdżowy, pieczarki, pieprz), pieprz], smarówka cukiernicza 

(woda, białka pochodzenia roślinnego, syrop glukozowy, mąka ryżowa).

*w produkcie

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1513 kJ/361 kcal; Tłuszcz: 15  g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,5 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 1,3 g; Białko: 8,2 g, Sól: 0,53 g

9222

Pasztecik 

z farszem 

szpinakowym 90 

g szt. 2

Paszteciki z ciasta francuskiego z nadzieniem szpinakowym 

Składniki: Ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; sól, 

substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato biksyna, karoteny); 

ŚMIETANA, ŻÓŁTKA JAJA, MLEKO, drożdże, cukier, woda, sól, środek do przetwarzania mąki: E300]; nadzienie szpinakowe 

(45%) (szpinak 80%, cebula, olej rzepakowy, woda, skrobia modyfikowana, czosnek, sól, mieszanka przypraw, substancje 

konserwujące: E202, E211; barwnik: E141); SER wiórki: (MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury 

bakterii kwasu mlekowego, barwnik: beta-karoten, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana); skrobia modyfikowana, 

czosnek suszony, sól, pieprz.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1545 kJ/369 kcal; Tłuszcz: 23 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 10 g; Węglowodany: 31 g, w tym cukry: 2,3 g; Błonnik: 2,4 g; Białko: 10 g, Sól: 1,29 g.
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9226

Przekąska 

z ciasta 

francuskiego 

z sosem pizza 

i serem kg 3

Ciasto francuskie (31%) z sosem pizza (46%) i serem (19%)

Składniki: Ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny, sól, 

substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: annato biksyna, 

karoteny)],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, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 2147 kJ/513 kcal; Tłuszcz: 33 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 18,7 g; Węglowodany: 43 g, w tym cukry: 17 g; Błonnik: 0,9 g; Białko: 10,3 g, Sól: 1,65 g

9227

Przekąska 

z ciasta 

francuskiego 

z szpinakiem kg 3

Ciasto francuskie (27%) z farszem szpinakowym (68%)

Składniki: Ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny, sól, 

substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: annato biksyna, karoteny)], 

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 glukozowy, mąka ryżowa

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w temperaturze 1-6℃. 

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1900 kJ/454 kcal; Tłuszcz: 31 g; w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 17 g; Węglowodany: 34 g; w tym cukry: 5,2 g; Błonnik: 2,3 g; Białko: 9,7 g; Sól: 1,2 g.
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9228

Przekąska 

serowo-

cebulowa kg kg 2

Przekąska z serem i cebulą

Pieczywo typu przekąskowego z serem (17%) i cebulą smażoną (9%)

Składniki: Mieszanka piekarnicza (skrobia tapiokowa, skrobia modyfikowana: E1412, maltodekstryna, sól, SERWATKA w 

proszku (z MLEKA), olej rzepakowy, emulgator: E 482, aromat), SER gouda [MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek 

wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: beta karoten, substancja przeciwzbrylająca: 

skrobia ziemniaczana], JAJA, cebula smażona (cebula, olej palmowy, mąka PSZENNA, sól), woda, olej rzepakowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1286 kJ/307 kcal; Tłuszcz: 13 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,9 g; Węglowodany: 40 g, w tym cukry: 2,3 g; Białko: 7,3 g; Sól: 1,6 g.

926

Sakiewka 

Jabłkowa kg kg 2

Ciasteczka z nadzieniem jabłkowym udekorowane polewą cukrową

Składniki: Mąka PSZENNA, jabłka prażone (30%): (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: E330;  substancja konserwująca: 

E202), margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), polewa cukrowa 

(12%): cukier, woda, syrop glukozowy; ŚMIETANA, żółtka JAJA, cukier puder, drożdże, sól, aromat, środek do przetwarzania 

mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, SOJĘ, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1068 kJ/255 kcal; Tłuszcz: 2,8 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,3 g; Węglowodany: 53 g, w tym cukry: 19 g; Błonnik: 1,6 g; Białko: 4,9 g, Sól: 0,45 g.

9261

Sakiewka 

z czarną 

porzeczką kg kg 2

Ciasteczka z nadzieniem z czarnej porzeczki udekorowane polewą cukrową

Składniki: Mąka PSZENNA, nadzienie z czarnej porzeczki (29%): (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, skrobia 

modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); polewa cukrowa (19%): (cukier, woda, syrop 

glukozowy); margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: karoteny), 

ŚMIETANA, żółtka JAJA, cukier puder, drożdże, sól, aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: SOJĘ, ŁUBIN, nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1702 kJ/407 kcal; Tłuszcz: 16 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,2 g; Węglowodany: 60 g, w tym cukry: 33 g; Błonnik: 1,1 g; Białko: 4,3 g, Sól: 0,3 g.
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9263

Sakiewka 

z masą serowo 

brzoskwiniową 

kg kg 2

Ciasteczka z masą serowo-brzoskwiniową (22%)

Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 

emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: 

karoteny); masa TWAROGOWA 16,5%*: (SER twarogowy 7%*, SERWATKA odtworzona z MLEKA, cukier, skrobia 

modyfikowana, syrop glukozowy, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: E460, E466; regulator kwasowości: E330; barwnik: 

karoteny; aromat); brzoskwinie kostka 5,5%: (brzoskwinia, cukier, woda, regulator kwasowości: E330); ŚMIETANA, puder 

dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: 

węglan wapnia, aromat); cukier puder, żółtka JAJA, żel: (syrop glukozowo-fruktozowy, woda, sok z moreli, cukier, kwas 

cytrynowy, substancje żelujące: pektyny; regulator kwasowości: cytryniany potasu); drożdże, sól, aromat, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

*zawartość w wyrobie gotowym

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1647 kJ/393 kcal; Tłuszcz: 22 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 9,7 g; Węglowodany: 42 g, w tym cukry: 7 g; Błonnik: 1,3 g;  Białko: 6,4 g, Sól: 0,44 g.

942

Ciasteczka Q`ki 

czekoladowe kg kg 7

Ciasteczka kruche czekoladowe                                                                                                                                       

Składniki: Mieszanka cukiernicza: [cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu, czekolada w proszku 3%, SERWATKA w proszku (z MLEKA), JAJA w proszku, żółtko JAJA w proszku, glukoza, 

substancja spulchniająca: E500; białka MLEKA, sól, aromat]; margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, 

częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); woda.                                                 

Może zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                               

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1967 kJ/477 kcal; Tłuszcz: 24 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 11 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 36 g;  Białko: 5,3 g, Sól: 0,75 g.

943

Ciasteczka Q`ki 

owsiane kg kg 7

Ciasteczka kruche OWSIANE                                                                                                                                                       

Składniki: Mieszanka cukiernicza: [płatki OWSIANE 27%*, mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, syrop glukozowy, glukoza, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), JAJA w proszku, żółtko JAJA w proszku, substancja spulchniająca E500; białka MLEKA, 

aromaty, sól, barwniki: E101, E160a];  margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330).                                                                                                      

* w produkcie                                                                                                                                                                                     

Może zawierać: SOJĘ,nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY.                                

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 2063 kJ/493 kcal; Tłuszcz: 29 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 12 g; Węglowodany: 52 g, w tym cukry: 20 g;  Białko: 5,9 g, Sól: 0,49 g

* DMT /TPS - data minimalnej trwałości /  termin przydatności do spożycia
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