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Symbol

Nazwa towaru i
masa netto:

Masa
netto:

Kod kreskowy:

Dni
ważności

405

Babeczki małe

60 g

5904277103615

21

4004

4029

Ciastko - Bums

Szaraczek

100 g

68 g

5904277103158

5904277104766

3

1

Składniki:

Babeczka biszkoptowo-tłuszczowa
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda, aromat śmietankowy (0,3%).
Może zawierać: nasiona sezamu, soję, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Ciastko na bazie kruchego ciasta przekładane kremem budyniowo-śmietankowym z dżemem z czarnej porzeczki
Składniki: kruche ciasto 46%: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
częściowo utwardzony palmowy, kokosowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna i lecytyny; regulator kwasowości: E330;
aromat, sól, substancja konserwująca: E200; barwnik: annato); 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 st C

Pieczywo półcukiernicze pszenne posypane makiem
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, woda, JAJA, olej rzepakowy, drożdże, mieszanka cukiernicza: (substancja
utrzymująca wilgoć: sorbitole, mąka PSZENNA, serwatka w proszku - z MLEKA, emulgator: E471; żółtko JAJA w
proszku, gluten PSZENNY, białko JAJA w proszku, płatki ziemniaczane, aromat, dekstroza, maltodekstryna, kwas: kwas
cytrynowy; barwnik: karoteny; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); mak (3%), rodzynki, sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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566

6084

6131

Pascha firmowa

Babka o smaku
cytrynowym okrągła

Mazurek Wielkanocny z
bakaliami

kg

5904277107101

550 g

kg

3

7

5904277103653

14

Deser na bazie twarogu i serka z dodatkiem bakalii
Składniki: SER twarogowy (18%), SEREK (18%): (SEREK śmietankowy, białka MLEKA, sól, kultury bakterii); biała
polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator:
lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); rodzynki (9%), MIGDAŁY (9%), MASŁO, żółtka JAJ, figi (5%),
żurawina (4%): (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy); cukier, woda, sok z cytryny, skórka pomarańczowa i
cytrynowa : (skórka pomarańczowa i cytrynowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330;
substancja konserwująca: E202; aromat); żelatyna wieprzowa.
Może zawierać: zboża zawierające gluten, nasiona sezamu, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w warunkach chłodniczych 1-6 st C

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku cytrynowym
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
MLEKO w proszku odtłuszczone, maltodekstryna, skrobia modyfikowana, emulgatory: E471, E472a, E472b, E475,
E477; stabilizator: E415; sól, syrop glukozowy, aromaty), pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471),
JAJA, olej rzepakowy, dekoracja (cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w proszku,
tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgatory:
lecytyna SOJOWA, lecytyna słonecznikowa; sól, aromat, barwniki:E100, E102, E133, E141,E161b), aromat cytrynowy
(0,3%), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Barwnik: E102 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Może zawierać: nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Kruche ciasto z dżemem z czarnej porzeczki (24%) i bakaliami 11%
Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, margaryna ( oleje roślinne ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna,
estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu; sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, aromat, barwnik: annato) , cukier, JAJA, MLEKO, MASŁO, cukier puder, cukier wanilinowy ( cukier,
etylowanilina) , ŻÓŁTKO JAJA, syrop glukozowy, proszek do pieczenia ( substancje spulchniające: difosforany, węglany
sodu; mąka PSZENNA), barwnik: E100, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], nadzienie czarna porzeczka
( porzeczka czarna, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana (E1442), 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%), biała czekolada ( cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz shea,
odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator:lecytyna SOJOWA, sól,aromat wanilina)
Może zawierać : sezam, łubin, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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6134

6146

6147

Mazurek Wielkanocny z
marcepanem

Sernik bez spodu polewa
czekoladowa

Sernik bez spodu polewa
cytrynowa

kg

700 g

700 g

5904277103660

14

3

3

Kruche ciasto z nadzieniem z czarnej porzeczki (19%), marcepanem (12,5%) i bakaliami 9,5%
Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, margaryna ( oleje roślinne ( palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna,
estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu; sól, substancja konserwująca: kwas sorbowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, aromat, barwnik: annato) , cukier, JAJA, MLEKO, MASŁO, cukier puder, cukier wanilinowy ( cukier,
etylowanilina) , ŻÓŁTKO JAJA, syrop glukozowy, proszek do pieczenia ( substancje spulchniające: difosforany, węglany
sodu; mąka PSZENNA), barwnik: E100, środek do przetwarzania mąki:kwas askorbinowy], nadzienie czarna porzeczka
( porzeczka czarna, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana (E1442), 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%), biała czekolada ( cukier, olej roślinny palmowy i tłuszcz roślinny shea,
odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator:lecytyna SOJOWA, sól, aromat wanilina), MIGDAŁY (0,4%)
Może zawierać: nasiona sezamu, orzechy laskowe.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Sernik wykończony polewą czekoladową
Składniki: SER twarogowy (59%), margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); 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; stabilizator
sernikowy: (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, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Sernik wykończony pomadą o smaku cytrynowym
Składniki: SER twarogowy (59%), margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); 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; stabilizator sernikowy:
(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, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.
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6352

7803

Babka drożdżowa

Tort Dakłas

500 g

kg

5904277106357

6

Babka drożdżowa
Składniki: mąka PSZENNA, pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471), mieszanka ciasta drożdżowego
(mąka PSZENNA, suszony zakwas PSZENNY, gluten PSZENNY, sól, aromaty), JAJA, margaryna [oleje roślinne
(palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
lecytyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: annato], woda, cukier, rodzynki, skórka
pomarańczowa (skórka pomarańczowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
aromat, substancja konserwująca - sorbinian potasu), MLEKO w proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

4

Tort bezowy z orzechami włoskimi (12%) i z daktylami (11%) przekładany kremem o smaku orzechowym (46%)
Składniki: krem o smaku orzechowym [ŚMIETANKA : ( ŚMIETANKA, stabilizator: karagen), SEREK mascarpone
(ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka JAJA, cukier, woda, ORZECHY
LASKOWE prażone 0, 6%*, żelatyna], białko JAJA, cukier, cukier puder, ORZECHY WŁOSKIE, daktyle, kakao
*w produkcie
Może zawierać: soję, sezam, orzeszki arachidowe, migdały, łubin
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopnia C.
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