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Nazwa towaru i 

masa netto:

Masa 

netto:
Kod kreskowy:

Dni 

ważności
Składniki:

6331 Strucla makowa 600 g 5904277103417 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, ORZECHY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1246 kJ/298 kcal; Tłuszcz: 9,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 3,1 g; Węglowodany: 40 g, w tym cukry: 18 g; Białko: 13 g; Sól: 0,25 g.

9011 Krajanka na wagę kg 5904277101321 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 dodatkowo zawierać: SOJĘ, nasiona SEZAMU, 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.

580 Ciasto Bajeczne kg 5904277107200 7

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe przekładane kremem o smaku waniliowym 33%

Składniki: cukier, mąka PSZENNA, MASŁO, MLEKO, jabłka prażone: ( jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu); JAJA, polewa o smaku czekoladowym: (ŚMIETANKA, miazga 

kakaowa ; cukier ; tłuszcz kakaowy ; emulgator: lecytyna SOJOWA ; naturalny aromat waniliowy ; emulgator: E476, 

stabilizator: karagen); MIGDAŁY (3%), rodzynki, przyprawa piernikowa: (cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, 

imbir, kakao, goździki); margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

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

tłuszczowych i poliglicerolu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kakao, miód sztuczny: (cukier, syrop glukozowo-

fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330, aromat); spirytus, żółtko JAJA w proszku, cukier wanilinowy: cukier, 

etylowanilina; substancja spulchniająca: E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE i LASKOWE.

Przechowywać w temp. 1-6'C.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1646 kJ/393 kcal; Tłuszcz: 19 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 10 g; Węglowodany: 49 g, w tym cukry: 28 g; Białko: 5,6 g; Sól: 0,07 g.
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581 Ciasto Wigilijne kg 5904277107217 7

Ciasto piernikowe przekładane masą percepanową ozdobione migdałami

Składniki: cukier, mąka PSZENNA, masa percepanowa (16%): (cukier, pestki moreli (26%), woda, roztwór cukru 

inwertowanego, białko JAJA w proszku, etanol, skrobia ziemniaczana); jabłka prażone: (jabłka 90%, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu); powidła śliwkowe: (śliwki (75%), cukier, 

substancja żelująca: pektyna, barwnik: E150d, substancja konserwująca: E202); MASŁO, JAJA, polewa o smaku 

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

waniliowy, emulgator: E476); oleje roślinne: słonecznikowy, rzepakowy; tłuszcze roślinne: palmowy, kokosowy; woda, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgatory: E471, lecytyna słonecznikowa, E472e; sól, regulator kwasowości: 

E330; aromat, wiatminy: A, D; barwnik: karoteny]; MIGDAŁY (3,9%), rodzynki, ORZECHY WŁOSKIE, przyprawa 

piernikowa (1,6%): (cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki); MLEKO, kakao (1%), miód 

sztuczny: (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330, aromat); substancja spulchniająca: 

E500; margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, 

lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: karoteny); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Może dodatkowo zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE i WŁOSKIE.

Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1729 kJ/ 413 kcal; Tłuszcz: 16 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,8 g; Węglowodany: 61 g, w tym cukry: 42 g; Białko: 6,0 g; Sól: 0,04 g.

582 Rolada z powidłami kg 5904277107224 7

Ciasto z powidłami śliwkowymi oblane polewą o smaku czekoladowym

Składniki: ciasto korzenne [cukier, mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA, syrop glukozowy, ekstrakt ze słodu 

JĘCZMIENNEGO, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; skrobia modyfikowana, przyprawy, JOGURT w 

proszku z MLEKA odtłuszczonego, emulgatory: stearoilomleczan sodu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu; aromaty, sól, skrobia PSZENNA, stabilizator: guma ksantanowa; ekstrakt z 

marchwi], powidła śliwkowe (28%) (śliwki (75%), cukier, substancja żelująca: pektyna, barwnik: E150d, substancja 

konserwująca: E202); JAJA, olej rzepakowy, woda, polewa o smaku czekoladowym (9%): [czekolada kuwertura (miazga 

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

ŚMIETANKA, stabilizator: karagen]; galaretka (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330; aromat, 

barwnik: antocyjany); biała polewa (cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w 

proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat wanilina); spirytus, barwniki: E555, E171, E172).

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1631 kJ/390 kcal; Tłuszcz: 18 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 2,5 g; Węglowodany: 54 g, w tym cukry: 37 g; Białko: 4,5 g; Sól: 0,32 g.
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8051
Rolada z galaretką o 

smaku truskawkowym
kg 5904277107606 3

Ciasto biszkoptowe z kremem śmietankowym i galaretką o smaku truskawkowym 29%

Składniki: ŚMIETANKA 29% (ŚMIETANKA, stabilizator:karagen); galaretka o smaku truskawkowym 29%: (cukier, 

żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości kwas cytrynowy; aromat, barwniki: antocyjany, 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, woda];stabilizator truskawkowy 6%: [cukier, glukoza,truskawkowe drobinki 10% 

(koncentrat pulpy truskawkowej, cukier, skrobia kukurydziana,regulator kwasowości E330), żelatyna wieprzowa,aromat, 

regulator kwasowości E330, barwnik E162, stabilizatory: E412, E410; sól],woda, puder dekoracyjny: (glukoza; skrobia 

PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: E170, tłuszcz palmowy całkowicie 

utwardzony, aromat). 

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

Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 981 kJ/234 kcal; Tłuszcz: 12 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,3 g; Węglowodany: 29 g, w tym cukry: 20 g; Białko: 4,0 g; Sól: 0,42 g.

574 Chorwacja na deser kg 5904277108849 4

Ciasto biszkoptowe z kremem kokosowym udekorowane żurawiną

Składniki: krem kokosowy ( 68%) [ŚMIETANKA, MLEKO, mieszanka cukiernicza (cukier, wiórki kokosowe (43,7%) 

(zawierają DWUTLENEK SIARKI), skrobia modyfikowana, białko JAJA w proszku, glukoza, aromat), woda, cukier, 

etylowanilina, żelatyna wieprzowa], biszkopt [JAJA, mieszanka ciasta biszkoptowego (cukier, mąka PSZENNA, skrobia 

PSZENNA, emulgatory: E475, E471; substancje spulchniające: E450, E500; syrop glukozowy, sól, barwnik: E160a)], 

żurawina suszona (2%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy)

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

Przechowywać w temp. 1-6 stopni C.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1022 kJ/244 kcal; Tłuszcz: 14 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 7,9 g; Węglowodany: 24 g, w tym cukry: 16 g; Białko: 5,5 g; Sól: 0,42 g

4082
Ciastko - bezowe 

Mikołajki 
45 g

Ciastko bezowe

Składniki: cukier, białko JAJA, 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], polewa o smaku czekoladowym [(ŚMIETANKA, stabilizator: karagen),  czekolada 48%  

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, olej rzepakowy, naturalny aromat waniliowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, 

E476, E471; substancja zagęszczająca: E407, regulator kwasowości: E331), olej rzepakowy, syrop glukozowy], olej 

palmowy, barwnik:E124, aromat waniliowy.

Barwnik E124 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1628 kJ/ 389 kcal; Tłuszcz: 0,3 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 0,12  g; Węglowodany: 91 g, w tym cukry: 91 g; Białko: 5,3 g; Sól: 0 g
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573 Słoneczna Hiszpanka kg 5904277108832 4

Ciasto pomarańczowe i ciasto kruche z żelką owocową (16%) i kremem śmietankowym (51%)

Składniki: krem[ŚMIETANKA(20%)*,TWARÓG(20%)*(MLEKO,ŚMIETANKA,MLEKO w proszku, kultury 

mleczarskie),mieszanka cukiernicza (cukier,glukoza,syrop glukozowy,skrobia modyfikowana,żelatyna 

wołowa,SERWATKA w proszku(z MLEKA),aromat),woda], ciasto pomarańczowe[mieszanka cukiernicza (mąka 

PSZENNA,cukier,syrop glukozowy,GLUTEN PSZENNY,suszony koncentrat pomarańczy(3%),naturalne aromaty 

pomarańczy i aromat;olej palmowy,skrobia modyfikowana,substancje spulchniające: E450,E575, E500; emulgatory: 

E471,E475;sól,substancje zagęszczające:E412 E415;barwniki:E160a,E160c;regulator kwasowości: E330; białka 

MLEKA),JAJA,olej rzepakowy,woda],ciasto kruche[mieszanka cukiernicza(mąka PSZENNA,cukier,skrobia 

PSZENNA,kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu,skrobia ziemniaczana,substancje spulchniające: E500, 

E450; aromaty),JAJA,olej rzepakowy,woda,substancje spulchniające:E450(i),E500 (ii)],żelka owocowa[brzoskwinia w 

żelu(owoce:brzoskwinie (45%),brzoskwinia- sok z zagęszczonego soku brzoskwiniowego(9%),substancja utrzymująca 

wilgoć: E422,cukier,woda,substancje zagęszczające:E1442,E418,syrop glukozowo-fruktozowy,regulator kwasowości: 

E330,substancja konserwująca:E202,aromat,syrop ze skarmelizowanego cukru,barwnik: E160a),woda, żelatyna 

wieprzowa],nakropka:(woda,cukier,alkohol etylowy,aromat wanilinowy,etylowanilina). * w produkcie 

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

Przechowywać w temp. 1-6 stopnia C.                                                                                                                          

Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1220 kJ/291 kcal; Tłuszcz: 16 g, w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone: 5,6 g; Węglowodany: 30 g, w tym cukry: 17 g; Białko: 5,8 g; Sól: 0,5 g
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