
WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Załącznik do formatki z dnia 24.08.2021 - data wydania 8.04.2022

Sporządziła: Hanna Bolda-Pająk

Zatwierdziła: Ewelina Dettlaff

Nr indeksu Nazwa towaru Masa netto: Kod kreskowy:
Dni 

ważności
Składniki:

2146 Bułka serowa 70 g 1

Pieczywo PSZENNE z serem

Składniki: mąka PSZENNA, SER żółty (26%): (MLEKO pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji mlekowej, 

stabilizator:E509,barwnik:E160a); woda, drożdże, sól, mieszanka piekarnicza: (emulgatory: E471, E472e; substancje zagęszczające: 

E412, E466; cukier, preżelowana mąka PSZENNA, stabilizatory: E450, E341, E340, E339; mąka PSZENNA, glukoza, GLUTEN 

PSZENNY, mąka słodowa PSZENNA, olej rzepakowy, ekstrakt słodu (słód JĘCZMIENNY, woda); środek do przetwarzania mąki: 

kwas askorbinowy); olej rzepakowy, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

2501 Przekąska z salami 100 g 5904277102748 2

Ciastko półfrancuskie z sosem cygańskim  oraz kiełbasą salami

Składniki: mąka PSZENNA, sos cygański 30%: (woda, papryka, cukier, pomidor, cebula, koncentrat pomidorowy, ogórek konserwowy, 

skrobia modyfikowana, sól, ocet spirytusowy, GORCZYCA, stabilizator: E412; mieszanka przypraw, substancje konserwujące: E211, 

E202); margaryna: (tłuszcz roślinny palmowy, tłuszcz częściowo utwardzony palmowy, olej rzepakowy, woda, emulgator: E471; E475, 

lecytyna słonecznikowa; sól, substancja konserwująca: E200; regulator kwasowości: E330; aromat maślany, barwnik: E160a); SER 

żółty: (MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia; kultury bakterii kwasu mlekowego - zawiera LAKTOZĘ z MLEKA; 

podpuszczka mikrobiologiczna, karoteny: E160a; skrobia ziemniaczana); kiełbasa salami 8%: [mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, 

mieszanka przypraw: (ekstrakty przypraw: chilli, papryka, pieprz; dekstroza, przyprawy: chilli, imbir, papryka, pieprz; regulator 

kwasowości: E575; przeciwutleniacze: E301, ekstrakty z rozmarynu; barwnik: karminy); sól, białko SOJOWE, substancja 

konserwująca: E250; kultury starterowe]; ŚMIETANA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo 

utwardzony palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160a); 

żółtka JAJA, MLEKO, cukier, drożdże, woda, skrobia modyfikowana, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C

2502

Przekąska z kiełbasą 

szynkową 100 g 2

Ciastko półfrancuskie z sosem węgierskim oraz kiełbasą wieprzową

Składniki: mąka PSZENNA, sos węgierski 23%: (woda, papryka, pieczarka, cukier, koncentrat pomidorowy, marchew, cebula, skrobia 

modyfikowana, ocet spirytusowy, olej rzepakowy, sól, naturalny aromat, czosnek, chilli, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

mieszanka przypraw, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu); kiełbasa wieprzowa 20%: [mięso wieprzowe, woda, 

skrobia ziemniaczana, sól, stabilizator: E451; glukoza, wzmacniacz smaku: E621; hydrolizat białka roślinnego, białko zwierzęce 

wieprzowe, substancja zagęszczająca: E407a; przeciwutleniacz: E316; aromaty, regulator kwasowości: E262; substancja konserwująca: 

E250; środki aromatyzujące, barwnik: E160c]; margaryna: (tłuszcz roślinny palmowy, tłuszcz częściowo utwardzony palmowy, olej 

rzepakowy, woda, emulgator: E471; E475, lecytyna słonecznikowa; sól, substancja konserwująca: E200; regulator kwasowości: E330; 

aromat maślany, barwnik: E160a); ŚMIETANA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160a); żółtka JAJA, 

smarówka cukiernicza: (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia); MLEKO, drożdże, SER żółty: 

(MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia; kultury bakterii kwasu mlekowego - zawiera LAKTOZĘ z MLEKA; 

podpuszczka mikrobiologiczna, karoteny: E160a; skrobia ziemniaczana); cukier, woda, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy. 

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C
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4002

Babeczka- makówka 

łaciata 140 g 5904277104704 4

Babeczka makowa z nadzieniem serowym 

Składniki: mieszanka makowa 32%: (cukier, mak (32%), grys PSZENNY, mąka SOJOWA, skrobia, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472b, E472a, E475; aromaty, syrop glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, 

cynamon, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA); jabłka prażone (jabłka 90%, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), JAJA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

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

kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), polewa cukrowa (cukier, woda, syrop glukozowy), 

mieszanka serowa 8%: [cukier, skrobia modyfikowana, SERWATKA w proszku ( z MLEKA), tłuszcz palmowy, skrobia PSZENNA, 

syrop glukozowy, SER TWAROGOWY w proszku 1,3%, glukoza, MLEKO w proszku odtłuszczone, LAKTOZA (z MLEKA), białka 

MLEKA, białko JAJA kurzego w proszku, substancje zagęszczające: alginian sodu i karagen, stabilizatory: E450 i E339, emulgatory: 

E475 i E471, sól, aromat]; TWARÓG mielony 6% [MLEKO, tłuszcz roślinny (olej palmowy i frakcje oleju palmowego w zmiennych 

proporcjach), żywe kultury bakterii], woda, olej rzepakowy. 

Przechowywać w temp 1-6 stopnia C

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ORZECHY, ORZESZKI ARACHIDOWE

4029 Szaraczek 68 g 5904277104766 1

Ciasto drożdżowe posypane makiem niebieskim

Składniki: mąka PSZENNA, cukier, woda, smarówka cukiernicza: (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, 

maltodekstryna, skrobia); mak niebieski 6%, żółtka JAJA, tłuszcz cukierniczy (olej palmowy); JAJA, MLEKO  w proszku, drożdże, sól, 

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

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

4064 Babeczka piegus 180 g 3

Ciastko biszkoptowo - tłuszczowe z makiem

Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA,  substancje spulchniające: E450, E500; odtłuszczone 

MLEKO w proszku, maltodekstryna; emulgatory: E471, E477, E472b; sól, substancja zagęszczająca E415; stabilizator: E415; 

aromaty), olej rzepakowy, JAJA, polewa cukrowa: (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471); mak niebieski 4%, polewa: 

(cukier, tłuszcz roślinny oraz olej roślinny: palmowy, shea; odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, 

wanilina); woda, żel: (syrop glukozowo-fruktozowy, woda, sok morelowy, cukier, kwas: kwas cytrynowy; substancja żelująca: pektyna; 

regulator kwasowości: cytryniany potasu); aromat, barwniki:E102, E133; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

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

Strona 2 z 8



WYKAZ SKŁADNIKÓW NIEOPAKOWANYCH PRODUKTÓW

Załącznik do formatki z dnia 24.08.2021 - data wydania 8.04.2022

Sporządziła: Hanna Bolda-Pająk

Zatwierdziła: Ewelina Dettlaff

4681

Ciastko deserowe: Ptyś z 

kruszonką i kremem o 

smaku pistacjowym

80 g 5904277102922 2

Ciastko z ciasta parzonego z kruszonką (15%) i kremem o smaku pistacjowym

Składniki: krem o smaku pistacjowym (75%): [mieszanka cukiernicza: (cukier, syrop glukozowy - suszony, częściowo utwardzany olej 

palmowy, emulgatory: E471, E472f; utwardzony tłuszcz kokosowy, białka MLEKA, dekstroza, stabilizatory: E450, E263, E339, E516; 

substancje zagęszczające: E401, E464; substancja przeciwzbrylająca: E341); woda, MLEKO, pasta pistacjowa (7%)*: prażone 

ORZECHY PISTACJOWE 100%]; mąka PSZENNA, JAJA, woda, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne: (palmowy, rzepakowy, 

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

E330; aromat, barwnik: E160a]; MLEKO, puder dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i 

palmowy; substancja przeciwzbrylająca:E170; aromat); substancje spulchniające: E450, E500b; środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

*wyrób gotowy

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

Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C.

508 Metrowiec kg 3

Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe  przekładane kremem cytrynowym                                                                                                                                     

Składniki: cukier, mąka PSZENNA, białko JAJA, woda, MLEKO, olej rzepakowy, żółtka JAJA, MASŁO, margaryna: (oleje i tłuszcze 

roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, 

E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy); sok z cytryn 2%, kakao, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; substancje 

spulchniające: E450, E500b; JAJA w proszku, ŚMIETANKA : (ŚMIETANKA, emulgator: E 471; substancja zagęszczająca: karagen; 

regulator kwasowości: cytryniany sodu); czekolada kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna 

SOJOWA ; naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476); polewa biała: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak - w 

zmiennych proporcjach; MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; aromat 

waniliowy); pasta aromatyzująca: (substancje aromatyzujące, preparaty aromatyzujące, naturalne aromaty, woda, syrop glukozowy, 

syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, substancja zagęszczająca: E415; barwnik: E101); środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy.

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

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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5273 Szarlotka kg 5904277107835 3

Ciasto kruche i biszkoptowe z jabłkami i kremem o smaku jabłkowym

Składniki: jabłka prażone 49%: (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: E330, substancje konserwujące: E202); krem o smaku 

jabłkowym 24%: [ŚMIETANKA: (ŚMIETANKA, emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), 

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, stabilizator jabłkowy 3%: (cukier, dekstroza, 

jabłko w proszku: suszone jabłka, skrobia PSZENNA, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy i jabłkowy; aromat), 

cynamon]; nadzienie morelowe: (morela (60%), cukier, woda, skrobie modyfikowane, stabilizator: mleczan wapnia; regulatory 

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

PSZENNA, 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, nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromat wanilinowy, etylowanilina); prażone MIGDAŁY, cukier, MASŁO, 

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); żelatyna wieprzowa, MLEKO, syrop glukozowy, substancje spulchniające: 

E450, E500; etylowanilina, barwnik: E100; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

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

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C 

532 Karpatka kg 5904277105176 3

Ciasto parzone 26% przekładane kremem o smaku waniliowo-śmietankowym 72%

Składniki: krem o smaku waniliowo - śmietankowym (woda, cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO w proszku pełne, olej palmowy, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym, lecytyny z rzepaku; substancja zagęszczająca: karagen, stabilizatory: difosforany, fosforany sodu; białka MLEKA, 

SERWATKA w proszku (z MLEKA), sól, aromaty, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z marchwi), 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), puder dekoracyjny 

(glukoza, skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia; tłuszcz palmowy 

utwardzony, aromat), substancje spulchniające: difosforan disodowy, wodorowęglan sodu; sól, woda, środek do przetwarzania mąki: 

kwas askorbinowy

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

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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565 Leśny mech kg 5904277105657 3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z dodatkiem szpinaku przełożone kremem o smaku waniliowym oraz galaretką wiśniową

Składniki: ciasto szpinakowe (szpinak (18%)*, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, cukier, JAJA, substancje spulchniające: difosforan 

disodowy, wodorowęglan sodu; środek do przetwarzania mąki:E300), krem o smaku waniliowym (26%): [ŚMIETANKA : 

(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); mieszanka cukiernicza 

(cukier, maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA z MLEKA, skrobia kukurydziana, sól); cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina)], 

galaretka o smaku wiśniowym (21%) (cukier; żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości kwas cytrynowy; aromat; barwniki: 

antocyjany), żurawina suszona: (żurawina, cukier, olej słonecznikowy)

*w gotowym wyrobie

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

Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

570 Góra Lodowa kg 5904277108702 4

Ciasto czekoladowe (30%) z kremem budyniowym (32%) i biszkoptami (22%)

Składniki: ciasto czekoladowe [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: cukier, miazga kakaowa, 

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

modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500; aromaty, emulgatory: E471, E472a, E472b, E475; stabilizator: E415; skrobia 

PSZENNA, sól, MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy), JAJA, olej rzepakowy, woda], krem budyniowy [ MLEKO, 

MASŁO, margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory:E471, E475; regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, budyń o smaku śmietankowym (skrobia 

kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromaty, ŚMIETANKA w proszku 0,3%, barwnik: ryboflawiny), cukier wanilinowy (cukier, 

etylowanilina), żółtko JAJA w proszku], polewa (MLEKO w proszku, MASŁO, woda, cukier, kakao), woda, biszkopty [JAJA, mąka 

PSZENNA, cukier, mieszanka cukiernicza (skrobia PSZENNA, cukier, emulgatory: E472b, E477; substancje spulchniające: E500, 

E450, E341; odtłuszczone MLEKO w proszku, syrop glukozowy, aromat, barwnik: E160a); skrobia ziemniaczana, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], kawa rozpuszczalna .

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.

596 Sernik nowojorski kg

wyprodukowano w Polsce

Kremowy sernik na spodzie ciasteczkowym

Składniki: SER twarogowy 45%: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie); ŚMIETANA, spód ciasteczkowy 

15%: [mąka PSZENNA, MASŁO, cukier puder, 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); MLEKO, żółtko JAJA, 

przyprawa piernikowa: (cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki); substancje spulchniające: E450, E500b; 

słód JĘCZMIENNY, woda]; cukier, JAJA, mąka PSZENNA, sok z cytryn, żółtka JAJA, skórka z cytryn, aromat wanilinowy; środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C
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6084
Babka o smaku 

cytrynowym - okrągła 
500 g 7

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku cytrynowym                                                                                                                                                            

Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA; skrobia PSZENNA; substancje spulchniające: E450, E500; odtłuszczone 

MLEKO w proszku; maltodekstryna; emulgatory: E471, E477, E472b; sól, substancja zagęszczająca E415; stabilizator: E415; 

aromaty); polewa cukrowa 30%: (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471); JAJA, olej rzepakowy, pasta aromatyzująca 

cytrynowa (0,4%) : (substancje aromatyzujące, preparaty aromatyzujące, naturalne aromaty, woda, syrop glukozowy, syrop cukru 

inwertowanego, alkohol etylowy, substancja zagęszczająca: E415; barwnik: E101); dekoracja: (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, SERWATKA w proszku, LAKTOZA z MLEKA, emulgator: E322; naturalny aromat waniliowy, barwniki: E161b, E141); 

barwniki: barwnik:E102, E133; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.                                                                                                                   

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

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

6131
Mazurek Wielkanocny z 

bakaliami
kg 5904277103653 14

Mazurek wielkanocny z bakaliami

Kruche ciasto z dżemem z czarnej porzeczki (24%) i bakaliami 11%

Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, 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, MASŁO, JAJA, MLEKO, cukier wanilinowy ( cukier, 

etylowanilina) , ŻÓŁTKO JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: difosforan disodowy i wodorowęglan sodu), barwnik: 

E100, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], dżem z czarnej porzeczki (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, 

skrobia modyfikowana, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202), polewa czekoladowa [ (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, E472c), sól regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, witaminy A,D, barwnik: karoteny)], ORZESZKI 

ARACHIDOWE (5%), ORZECH WŁOSKI (3%), rodzynki (1,5%), żurawina (1,5%), polewa biała (cukier, tłuszcz roślinny (palma, 

słonecznik, shea, rzepak) w zmiennych proporcjach, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna 

SOJOWA, naturalny aromat waniliowy)

Może zawierać : nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZECHY LASKOWE, MIGDAŁY.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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6134
Mazurek Wielkanocny z 

marcepanem 
kg 5904277103660 14

Kruche ciasto z nadzieniem z czarnej porzeczki (19%), marcepanem (12,5%) i bakaliami 9,5%

Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, 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, MASŁO, JAJA, MLEKO, cukier wanilinowy ( cukier, 

etylowanilina) , ŻÓŁTKO JAJA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: difosforan disodowy i wodorowęglan sodu), barwnik: 

E100, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], dżem z czarnej porzeczki (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy, 

skrobia modyfikowana, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202), marcepan (12,5%) (MIGDAŁY, cukier, woda, 

syrop cukru inwertowanego, etanol); polewa czekoladowa [ (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, E472c), sól regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, witaminy A,D, barwnik: karoteny)], ORZESZKI ARACHIDOWE (4%), ORZECH WŁOSKI (1,7%), rodzynki 

(1,7%), morela suszona (1,7%), polewa biała (cukier, tłuszcz roślinny (palma, słonecznik, shea, rzepak) w zmiennych proporcjach, 

MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, naturalny aromat waniliowy), MIGDAŁY 

(0,4%)

Może zawierać: nasiona SEZAMU, ŁUBIN, ORZECHY LASKOWE.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

613 Mazurek kajmakowy 200 g 14

Kruche ciasto z kajmakiem

Składniki: mąka PSZENNA, MASŁO, kajmak 29% : (MLEKO pełne pasteryzowane, cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz 

palmowy częściowo utwardzony, syrop glukozowy, SERWATKA z MLEKA, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; substancja 

konserwująca: sorbinian potasu; aromat); nadzienie: [cukier, oleje i tłuszcze roślinne nieuwodornione: (oleje: słonecznik; tłuszcze: 

palma); ORZECHY LASKOWE, odtłuszczone kakao w proszku, LAKTOZA z MLEKA, emulgator:E322; środki aromatyzujące]; 

cukier puder, żółtka JAJA, ŚMIETANKA : (ŚMIETANKA, emulgator: E471, substancja zagęszczająca: karagen; regulator kwasowości: 

cytryniany sodu); MIGDAŁY, czereśnie koktajlowe: [czereśnie (SIARCZYNY), woda, cukier, syrop kukurydziany, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: benzoesan sodu,  sorbinian potasu; aromat, barwnik E129]; polewa biała: 

(cukier, tłuszcz roślinny oraz olej roślinny: palmowy, shea; odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; sól, 

wanilina); ORZESZKI PISTACJOWE, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; sól, barwnik: barwnik: E102, E133; środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Barwniki E102, E129 mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

6205 Jabłecznik z bezą kg 3

Jabłecznik z bezą 16% posypany maślaną kruszonką 5%

Składniki: jabłka prażone 54%: (jabłka 90%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian 

potasu); mąka PSZENNA, cukier, białko JAJA, MASŁO 5%, 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, syrop glukozowy, MLEKO, żółtka JAJA, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; substancje 

spulchniające: E450, E500b; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; skrobia modyfikowana, barwnik: kurkumina; środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C.
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805 Rolada truskawkowa

Biszkopt przekładany kremem truskawkowym oblany białą polewą

Składniki: krem truskawkowy (47%) : [margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, 

częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA w proszku, sól, regulator kwasowości: 

E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, truskawki (11%), woda, pasta truskawkowa: (cukier, truskawki 23%, woda, 

regulator kwasowości: E330; barwniki: antocyjany, aromaty, stabilizator: pektyny); żółtko JAJA w proszku, spirytus, etylowanilina]; 

biszkopt (35%) : (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); dżem czarna 

porzeczka: (porzeczka czarna 64%, cukier, substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); 

polewa (8%) : (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna 

SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); nakropka: (woda, cukier, alkohol etylowy, aromat wanilinowy, etylowanilina), dekoracja 

cukiernicza: (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku, LAKTOZA z MLEKA, emulgator: E322; 

aromat waniliowy, barwnik: E120, E161b, E141); barwnik: E124.

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

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C

9264 Sakiewka szpinakowa kg 2

Ciasto francuskie (60%) z farszem szpinakowym

Składniki: farsz szpinakowy 38%: (szpinak 30%*, cebula, olej rzepakowy, woda, skrobia modyfikowana, czosnek, sól, mieszanka 

przypraw, substancje konserwujące: E202, E211; barwnik: E141); mąka PSZENNA, SER żółty: (MLEKO pasteryzowane, sól, 

stabilizator: chlorek wapnia; kultury bakterii kwasu mlekowego - zawiera LAKTOZĘ z MLEKA; podpuszczka mikrobiologiczna, 

karoteny: E160a; skrobia ziemniaczana); margaryna: (tłuszcz roślinny palmowy, tłuszcz częściowo utwardzony palmowy, olej 

rzepakowy, woda, emulgator: E471; E475, lecytyna słonecznikowa; sól, substancja konserwująca: E200; regulator kwasowości: E330; 

aromat maślany, barwnik: E160a); ŚMIETANA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony 

palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160a); smarówka 

cukiernicza: (woda, białka roślinne, olej słonecznikowy, dekstroza, maltodekstryna, skrobia); nasiona SEZAMU, żółtka JAJA, MLEKO, 

cukier, skrobia modyfikowana, czosnek suszony, sól, pieprz czarny, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

*wyrób gotowy

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

Przechowywać w temperaturze 1-6 st C

 Sporządziła: Hanna Bolda-Pająk            Zatwierdziła: Ewelina Dettlaff
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