NATURAL SWEET GOOD , Sp.z o o., Sp.k.
Ul. Wyzwolenia 40 , 09-300 Żuromin

KARTA PRODUTU
WYROBÓW
PIEKARNICZYCH ORAZ CUKIERNICZYCH
SKLEP INTERNETOWY

ALERGENY- pogrubiona czcionka

1. Chleb wieloziarnisty
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 450 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna , woda, mąka żytnia ( w tym mąka żytnia razowa), ziarno soi (5,1%), drożdże,
ziarno słonecznika (3,1 %), płatki owsiane, sól, siemię lniane (1,6%), ekstrakt słodu(słód jęczmienny, woda,
słód pszenny),
do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

1063,00kJ/253,00kcal
5,04 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
266,00kJ/64,00kcal
1,26 g

0,73 g

0,18 g

1%

39,52 g

9,88 g

4%

1,14 g
4,59 g
10,12 g
1,53 g

0,29 g
1,15 g
2,53 g
0,38 g

0%
5%
6%

3%
2%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera około 17 sugerowanych porcji produktu (kromek).

2. Chleb szefa
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 450 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna ( w tym mąka graham 13,7%), woda, mąka żytnia, płatki owsiane (3,6%), sól,
drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

867,00kJ/211,00kcal
1,60 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
217,00kJ/53,00kcal
0,40 g

0,32 g

0,08 g

0%

40,64 g

10,16 g

4%

0,11 g
0,89 g
1,71 g
0,27 g

0%
3%
5%

0,45
3,57
6,83
1,08

g
g
g
g

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera około 16 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
1%

3. Razowiec Szlachecki
Rodzaj Pieczywa: pieczywo żytnie
Zawartość netto: 500 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka żytnia ( w tym mąka żytnia razowa 16,7%), woda, ziarno słonecznika, siemię lniane, mąka
pszenna, płatki owsiane, sól, drożdże.
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

847,00kJ/211,00kcal
4,87 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
212,00kJ/53,00kcal
1,22 g

0,56 g

0,14 g

1%

33,53 g

8,38 g

3%

1,21 g
5,48 g
5,48 g
0,92 g

0,30 g
1,37 g
1,37 g
0,23 g

0%
3%
4%

3%
2%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 500 g zawiera około 19 sugerowanych porcji produktu (kromek).

4. Chleb Królewski
Rodzaj Pieczywa : pieczywo mieszane
Zawartość netto: 480 g

Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka żytnia, woda, mąka pszenna, siemię lniane(5,2%), ziarno słonecznika(5,2%), drożdże, sól,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

896,00kJ/219,00kcal
4,9 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
221,00kJ/54,00kcal
1,22 g

0,58 g

0,08 g

0%

35,36 g

8,88 g

3%

0,87 g
3,98 g
6,48 g
1,09 g

0,17 g
1,06 g
1,68 g
0,27 g

0%
3%
5%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 480 g zawiera około 17 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
2%

5. Chleb Żytni
Rodzaj Pieczywa : pieczywo żytnie
Zawartość netto: 500 g

Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka żytnia ( w tym mąka żytnia razowa 19,7%), woda, mąka pszenna, sól, drożdże.
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

754,00kJ/187,00kcal
1,07 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
189,00kJ/47,00kcal
0,27 g

0,23 g

0,06 g

0%

37,92 g

9,48 g

4%

1,34
4,80
4,03
1,08

0,34 g
1,20 g
1,01 g
0,27 g

0%
2%
5%

g
g
g
g

2%
0%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 500 g zawiera około 18 sugerowanych porcji produktu (kromek).

6. Chleb ze słonecznikiem
Rodzaj Pieczywa : pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g

Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna, mąka żytnia razowa, woda, ziarno słonecznika (4,3%), drożdże, sól, ekstrakt
słodu(słód jęczmienny, woda, słód pszenny), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

916,00kJ/225,00kcal
3,44 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
229,00kJ/56,00kcal
0,86g

0,48 g

0,12 g

1%

39,38 g

9,85 g

4%

1,10 g
4,31 g
6,88 g
1,01 g

0,28 g
1,08 g
1,72 g
0,25 g

0%
3%
4%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 16 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
1%

7. Chleb dworski
Rodzaj Pieczywa : pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g

Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna, woda, mąka żytnia, pasta ziarno żyta [ziarna żyta, woda, ocet, granulat
ziemniaczany, sól, syrop glukozowy, zakwas chlebowy(woda, przetwory z żytniej mąki, kultury bakterii), syrop
z buraka cukrowego ], mieszanka ziaren (płatki owsiane, siemię lniane, ziarno słonecznika, nasiona sezamu,
pestki dyni), drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 35 g

984,00kJ/240,00kcal
4,47 g

w porcji 35 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
344,00kJ/84,00kcal
1,56 g

0,67 g

0,23 g

1%

39,53 g

13,84 g

5%

0,85
3,78
8,46
1,09

0,30 g
1,32 g
2,97 g
0,38 g

0%
6%
6%

g
g
g
g

4%
2%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 15 sugerowanych porcji produktu (kromek).

8. Chleb Rodzinny
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 550 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna, woda, mąka żytnia, drożdże, ekstrakt słodowy(słód jęczmienny, woda), sól,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

904,00kJ/218,00kcal
1,13 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
226,00kJ/55,00kcal
0,28 g

0,25 g

0,06 g

0%

44,08 g

11,02 g

4%

1,48 g
2,49 g
6,56 g
1,09 g

0,37 g
0,62 g
1,64 g
0,27 g

0%
3%
5%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 550 g zawiera około 21 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
0%

9. Chleb z Orkiszem
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 450 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna (w tym mąka graham 12%), woda, mąka żytnia, mieszanka orkiszowa 12%(śruta
razowa orkiszowa, płatki orkiszowe, mąka razowa orkiszowa, ziarna słonecznika, suchy zakwas z mąki razowej
orkiszowej (mąka razowa orkiszowa, kultura starterowa), płatki puree ziemniaczanego, śruta ze słodu
jęczmiennego, cukier, dekstroza, sól, substancja zagęszczająca: E 412, mąka słodowa pszenna, koncentrat
winogronowy, mąka słodowa żytnia, ekstrakt słodu (słód jęczmienny, woda), regulator kwasowości: E
262),ziarno słonecznika, płatki owsiane, płatki ziemniaczane(odwodnione ziemniaki, emulgator: E 471,
stabilizator: E 331, substancja konserwująca: E 222, przeciwutleniacz: E320),drożdże, sól.
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza produktu

w 100 g produktu

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości kromka)

% RWS* w
porcji 25 g

Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone

970,00kJ/231,00kcal
5,41 g

243,00kJ/58,00kcal
1,35 g

3%
2%

0,68 g

0,18 g

1%

39,15 g

9,04 g

3%

1,48 g
4,41 g
7,33 g
1,12 g

0,37g
1,10 g
1,83 g
0,28 g

0%
2%
5%

Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera około 28 sugerowanych porcji produktu (kromek).

10. Chleb żytni na miodzie
Rodzaj Pieczywa: pieczywo żytnie
Zawartość netto: 400 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka żytnia, mąka żytnia razowa, woda, mąka pszenna, miód wielokwiatowy, ekstrakt
słodowy(słód jęczmienny, woda), drożdże, sól.
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

757,00kJ/187,00kcal
0,99 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
189,00kJ/47,00kcal
0,25 g

0,21 g

0,05 g

0%

38,55 g

9,64 g

4%

3,84 g
4,28g
3,76 g
0,77 g

0,96 g
1,07 g
0,94 g
0,19 g

1%
2%
3%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 15 sugerowanych porcji produktu (kromek).

2%
0%

11. Chleb wyborny
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 500 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna , woda, mąka żytnia, płatki ziemniaczane (7,5%)(odwodnione ziemniaki, emulgator:

E 471, stabilizator: E 331, substancja konserwująca: E 222, przeciwutleniacz: E320), drożdże , sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 35 g

824,00kJ/199,00kcal
0,97 g

w porcji 35 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
412,00kJ/99,00kcal
0,49g

0,23 g

0,12 g

1%

40,26 g

20,13 g

8%

0,59 g
2,35 g
6,03 g
1,03 g

0,30 g
1,18 g
3,02 g
0,52 g

0%
6%
9%

5%
1%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 500 g zawiera około 20 sugerowanych porcji produktu (kromek).

12. Chleb chłopski
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 500 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna, woda, mąka żytnia, mieszanka wypiekowa(mąka pszenna, gluten pszenny, sól,
mąka słodowa pszenna, suchy zakwas pszenny (mąka pszenna, kultura starterowa), mąka słodowa żytnia,
ekstrakt słodu (słód jęczmienny, woda), preżelowana mąka żytnia, otręby pszenne, prażona mąka słodowa
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L-cysteina; enzymy), drożdże.
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 50 g

849,00kJ/206,00kcal
1,17 g

w porcji 50 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
425,00kJ/103,00kcal
0,59 g

0,27 g

0,14 g

1%

39,81 g

19,60 g

8%

0,92 g
2,84 g
7,56 g
1,39 g

0,46 g
1,42 g
3,78 g
0,70 g

1%
8%
12 %

Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 500 g zawiera około 20 sugerowanych porcji produktu (kromek).

5%
1%

13. Chleb Czystoziarnisty
Rodzaj Pieczywa: pieczywo czystoziarniste
Zawartość netto: 500 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mieszanka ziaren 48,5% (płatki owsiane, ziarna słonecznika, siemię lniane, płatki sojowe, ziarna
żyta, pestki dyni, błonnik psyllium, nasiona sezamu, preparowane, ziarna orkiszu, preparowany słód żytni,
błonnik jabłkowy) , woda, pestki dyni (9,7%), miód (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, aromat), olej rzepakowy , sól.
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

1141,00kJ/284,00kcal
17,33 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
285,00kJ/71,00kcal
4,33 g

2,20 g

0,55 g

3%

18,60 g

4,65 g

2%

3,66 g
6,85 g
10,08 g
1,12 g

0,92 g
1,71 g
2,52 g
0,28 g

1%
5%
5%

4%
6%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 500 g zawiera około 20 sugerowanych porcji produktu (kromek).

14. Chleb życia
Rodzaj Pieczywa: pieczywo żytnie
Zawartość netto: 450 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Woda, mąka żytnia razowa, ziarna słonecznika(10%), nasiona sezamu(2,5%), ekstrakt
słodowy(słód jęczmienny, woda), cukier, mąka żytnia, sól.
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

851,00kJ/212,00kcal
6,21 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
213,00kJ/53,00kcal
1,55 g

0,71 g

0,18 g

1%

30,19 g

7,55 g

3%

3,98 g
5,77 g
6,07 g
0,88 g

0,99 g
1,44 g
1,52 g
0,22 g

1%
3%
4%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera około 15 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
2%

15. Chleb Go-sport
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna( w tym mąka graham 17,1%), woda, mieszanka( mąka pszenna, ziarna słonecznika,
siemię lniane, gluten pszenny, ziarna dyni, płatki owsiane, mąka żytnia, zakwas pszenny suszony, otręby
pszenne, cukier, sól (jodowana), cukier palony, emulgator: E 472e, enzymy, środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy); mąka żytnia, drożdże, ziarna słonecznika, posypka(ziarna żyta rozdrobnione).
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

1062,00kJ/254,00kcal
7,16 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
266,00kJ/64,00kcal
1,79 g

1,07 g

0,27 g

1%

34,89 g

8,73 g

3%

1,65 g
4,94 g
10,08 g
0,93 g

0,41 g
1,24 g
2,52 g
0,23 g

0%
5%
4%

3%
3%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 15 sugerowanych porcji produktu (kromek).

16. Chleb pradawny z kiełkami
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna, woda, pasta [kiełki pszenne, zakwas żytni(woda, produkty przemiału żyta,
kultury starterowe), produkty z buraka cukrowego( syrop z buraka cukrowego, melasa, cukier), sól, ocet
spirytusowy, granulat ziemniaczany, oleje roślinne(olej słonecznikowy, olej z kiełków pszenicy], mąka żytnia,
drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy) .
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

888,00kJ/215,00kcal
1,54 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
222,00kJ/54,00kcal
0,39 g

0,40 g

0,10 g

1%

42,15 g

10,52 g

4%

2,76
3,07
6,70
1,67

0,69 g
0,77 g
1,68 g
0,42 g

1%
3%
7%

g
g
g
g

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 15 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
1%

17. Chleb Owsiany
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g,
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Woda, mąka owsiana (21,7%), płatki owsiane (14,5%), kwas piekarski(mąka żytnia, woda), mąka
żytnia, mąka pszenna, drożdże, sól, kasza jaglana ekspandowana.
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

790,00kJ/194,00kcal
2,73 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
197,00kJ/49,00kcal
0,68 g

0,52 g

0,13 g

1%

34,74 g

8,69 g

4%

0,18
1,00
1,42
0,31

0%
3%
5%

0,70 g
4,00 g
5,68 g
1,25 g

g
g
g
g

3%
1%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 12 sugerowanych porcji produktu (kromek).

18. Chleb 6 ziaren
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 400 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka żytnia, woda, mąka pszenna graham, mieszanka ziaren (płatki owsiane (30%), siemię
lniane(25%), ziarno słonecznika(18%), nasiona sezamu(9%), pestki dyni(8%)), mąka pszenna, miód
wielokwiatowy, drożdże, sól, posypka(siemię lniane, ziarno słonecznika, proso, nasiona sezamu), środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

w porcji 25 g produktu

921,00kJ/228,00kcal
6,68 g

230,00kJ/57,00kcal
1,67 g

% RWS* w
porcji 25 g
3%
2%

0,83 g

0,21 g

1%

31,41 g

7,85 g

3%

1,96 g
5,31 g
7,93 g
1,00 g

0,49 g
1,33 g
1,98 g
0,25 g

1%
4%
4%

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 400 g zawiera około 12 sugerowanych porcji produktu (kromek).

19. Chleb IG
Rodzaj Pieczywa: pieczywo mieszane
Zawartość netto: 300 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C
SKŁADNIKI: Mąka pszenna 48,4%, woda, nasiona słonecznika 7,5%, siemię lniane 4,7%, nasiona dyni 2,8%,
gluten pszenny, mąka żytnia, drożdże, płatki owsiane, otręby pszenne, pszenny suszony zakwas piekarski w
proszku, sól, cukier, emulgatory: E472e i lecytyny (ze słonecznika), środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, enzymy(zawierają pszenicę).
Produkt może zawierać: mleko, soję, orzechy, nasiona sezamu.

Wartość odżywcza
produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz,
w tym
- kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany,
w tym
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g produktu

% RWS* w
porcji 25 g

1026,00kJ/251,00kcal
7,69 g

w porcji 25 g produktu
(średniej wielkości
kromka)
257,00kJ/63,00kcal
1,92 g

1,10 g

0,28 g

1%

33,21 g

8,30 g

3%

1,45 g
4,29 g
10,06 g
0,93 g

0,36 g
1,07 g
2,51 g
0,24 g

0%
5%
4 %

*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400kJ/ 2000 kcal).
Opakowanie 300 g zawiera około 10 sugerowanych porcji produktu (kromek).

3%
3%

1. Sernik królewski
Rodzaj: wyrób twarogowy na kruchym spodzie
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa serowa71,2%[ twaróg 60% [ mleko, śmietanka, podpuszczka, kultury bakterii];
cukier, jaja, tłuszcz roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony
palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E 322; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, barwnik: E 160b),proszek stabilizujący( serwatka w proszku, cukier, skrobia
kukurydziana, skrobia modyfikowana, dekstroza, tłuszcz mleczny, twaróg chudy w proszku,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, aromat), mąka ziemniaczana, aromat]; Ciasto
kruche[mąka pszenna, cukier, jaja, smalec, tłuszcz roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy,
koksowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E
322; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: E 160b), śmietanka, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu, substancje spulchniające: E 500, E 450; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty:
etylowanilina, aromat waniliowy)].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1067kJ/276 kcal; tłuszcz: 13,46
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,97 g, węglowodany: 26,55 g, w tym cukry: 13,97 g, białko:
6,36 g, sól: 0,11 g
2. Sernik z kajmakiem
Rodzaj: wyrób twarogowy na kruchym spodzie
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa serowa 88,5%[ twaróg 60% ( mleko, śmietanka, podpuszczka, kultury bakterii);
cukier, jaja, proszek stabilizujący( serwatka w proszku, cukier, skrobia kukurydziana, skrobia
modyfikowana, dekstroza, tłuszcz mleczny, twaróg chudy w proszku, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, sól, aromat), śmietanka, tłuszcz roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy,
częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E 322;
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: E 160b), cukier wanilinowy ( cukier, aromaty:
etylowani lina, aromat waniliowy)]; Ciasto kruche[mąka pszenna, cukier, masło, jaja, smalec, tłuszcz
roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E 322; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E
160b); substancje spulchniające: E 450, E 500; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina,
aromat waniliowy)]; Masa kajmakowa 8,9%[ cukier, mleko w proszku, mleko pasteryzowane,
substancja konserwująca: E 202, aromat].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 870 kJ/206 kcal; tłuszcz: 9,50
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,76 g, węglowodany: 24,18 g, w tym cukry: 17,07 g, białko:
5,93 g, sól: 0,09 g

3. Sernik czekoladowy
Rodzaj: wyrób twarogowy na cieście czekoladowym
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa serowa 67%[ twaróg 60% [ mleko, śmietanka, podpuszczka, kultury bakterii];
cukier, jaja, tłuszcz roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony
palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E 322; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, barwnik:E 160b),proszek stabilizujący( serwatka w proszku, cukier, skrobia
kukurydziana, skrobia modyfikowana, dekstroza, tłuszcz mleczny, twaróg chudy w proszku,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, aromat), mąka ziemniaczana, aromat]; Mieszanka
czekoladowa37% [mieszanka wypiekowa(cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, jaja w proszku,
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (4%), czekolada( cukier, masa kakaowa (33%), masło kakaowe
(8%), emulgator:E322(soja), naturalna wanilia); substancje spulchniające: E 450, E 500, E 575;
czekolada w proszku ekstra gorzka (kakao, cukier, wanilia); emulgatory: E 475, E 471, E 473, E
322(soja); białko jaja w proszku, słód jęczmienny prażony, stabilizatory: E 401, E 415; aromat(
zawiera mleko), sól, wanilina]; Ciasto czekoladowe 38%[ cukier, mąka pszenna, proszek kakaowy o
obniżonej zawartości tłuszczu, maltodekstryna, skrobia pszenna, substancje spulchniające: E575,
E500; laktoza, aromaty, sól]; Powłoka żelowa[syrop glukozowy(zawiera siarczyny), woda, substancje
żelujące: E 440, E 401, E 407, E 415; kwas: E 330, naturalny aromat jabłkowy, regulator
kwasowości: E 331, E 341; substancja konserwująca: E 202].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1012 kJ/241 kcal; tłuszcz: 12,69
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,83 g, węglowodany: 28,74 g, w tym cukry: 28,00 g, białko:
4,63 g, sól: 0,39 g
4. Sernik na zimno z owocami sezonowymi
Rodzaj: wyrób twarogowy na spodzie biszkoptowym
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa serowa 39,3%[śmietanka, twaróg 23,7% [ mleko, śmietanka, podpuszczka, kultury
bakterii], serek homogenizowany(twaróg odtłuszczony z mleka, śmietanka, woda, cukier, syrop
glukozowo - fruktozowy, skrobia modyfikowana, naturalny aromat waniliowy z innymi aromatami
naturalnymi, żelatyna); cukier puder, woda, żelatyna]; Galaretka o smaku truskawkowym(woda,
cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy,
aromaty); Owoce sezonowe (23,3%)(truskawki, maliny, borówki, jagody); Biszkopt[mieszanka
wypiekowa(cukier; mąka pszenna; skrobia ziemniaczana; kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
(10%); syrop glukozowy; emulgatory E 475, E 471; serwatka w proszku (mleko); substancje
spulchniające: E 500, E 450; czekolada w proszku (1%); substancja zagęszczająca: E 415); jaja,
woda].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 366 kJ/87 kcal; tłuszcz: 5,32 g,
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,15 g, węglowodany: 7,73 g, w tym cukry: 2,34 g, białko: 2,01 g,
sól: 0,03 g

5. Sernik z oreo
Rodzaj: wyrób twarogowy na kruchym spodzie
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa serowa(45,6%)[twaróg 45,6% (mleko, śmietanka, podpuszczka, kultury bakterii),
serek mascarpone (pasteryzowana śmietanka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), mleko
zagęszczone słodzone(mleko, cukier), jaja, budyń śmietankowy(skrobia (kukurydziana,
ziemniaczana), skrobia modyfikowana ziemniaczana, aromat, śmietana w proszku 0,1% (z mleka),
barwnik: E 100)];Ciasto kruche[ mieszanka( mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, kakao w proszku
o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające: E 500, E 450,
aromaty), jaja, margaryna ( oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy), woda, emulgatory: E 471,
E 475, E 322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:
E 160b, aromat)]; Krem śmietankowy[ śmietanka, woda, proszek stabilizujący(cukier, syrop
glukozowy, żelatyna, maltodekstryna, śmietanka w proszku, skrobia ziemniaczana modyfikowana,
sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,aromat]; Ciastka oreo[mąka pszenna, cukier, olej roślinny
(palmowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 4,6%, skrobia pszenna, syrop
glukozowo-fruktozowy, substancje spulchniające: E 508, E503, E 500, sól, emulgatory: E322 (soja,
słonecznik), aromat].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1037kJ/247 kcal; tłuszcz: 15,34
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,92 g, węglowodany: 20,71 g, w tym cukry: 14,06 g, białko:
6,30 g, sól: 0,19 g
6. Szarlotka Premium
Rodzaj: wyrób z ciasta kruchego z masa jabłkową
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Masa jabłkowa 89%[ jabłka prażone(owoc jabłka, cukier, skrobia modyfikowana,
stabilizator: E327, substancja konserwująca: E 202; aromat); krem budyniowy(woda,
mieszanka(cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka w proszku (mleko);
substancje żelujące: E 450, E 516, E 339; substancja zagęszczająca: E 401; sól; aromaty; barwniki:
E 101, E 160a); cynamon]; Ciasto kruche[mąka pszenna, tłuszcz roślinny( oleje roślinne( palmowy,
rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory:
E 471, E 322; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: E 160b), cukier, żółtka jaj,
substancje spulchniające: E 450, E 500]; cukier trzcinowy.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 892 kJ/212 kcal; tłuszcz: 8,90
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,23 g, węglowodany: 31,07 g, w tym cukry: 17,31 g, białko:
1,65 g, sól: 0,06 g

7. Babka o smaku cytrynowym
Rodzaj: wyrób biszkoptowo- tłuszczowy
Zawartość netto: 300 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C

Składniki: Jaja, cukier, olej rzepakowy, mąka pszenna, mieszanka wypiekowa (skrobia pszenna ;
cukier; emulgatory: E477, E472b; substancje spulchniające: E500, E450, E341; syrop glukozowy;
odtłuszczone mleko w proszku; aromat; barwnik E160a), mąka ziemniaczana, aromat, barwnik:
160a], pomada cukiernicza(cukier, syrop glukozowy, woda), aromat.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1549 kJ/367 kcal; tłuszcz:
16,86 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,57 g, węglowodany: 52,29 g, w tym cukry: 33,64 g,
białko: 1,43 g, sól: 0,28 g
8. Zebra
Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: 500 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C

Składniki: Jaja, cukier, olej rzepakowy, mąka pszenna, mieszanka wypiekowa (skrobia pszenna ;
cukier; emulgatory: E477, E472b; substancje spulchniające: E500, E450, E341; syrop glukozowy;
odtłuszczone mleko w proszku; aromat; barwnik E160a), mąka ziemniaczana, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu, aromat; polewa [cukier, tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (palmowy,
rzepakowy (36%)); proszek kakaowy niskotłuszczowy (16%), miazga kakaowa (1,3%), emulgatory:
E322 (soja), E476;aromat; tłuszcz roślinny(oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo
utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E322; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E160b)].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1635 kJ/389 kcal; tłuszcz:
22,58 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,51 g, węglowodany: 49,95 g, w tym cukry: 25,72g,
białko: 2,14 g, sól: 0,35 g

9. Babka owocowa
Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C

Składniki: Ciasto[ jaja, olej rzepakowy, cukier, mieszanka (mąka pszenna, skrobia pszenna, skrobia
ziemniaczana, substancje spulchniające: E 450, E 500; skrobia ryżowa, emulgatory: E 475, E 471;
błonnik pszenny, aromat( zawiera mleko), substancja konserwująca: E 202, substancja
zagęszczająca: E 415), kakao o obniżnej zawartości tłuszczu 12%]; Wiśnie drążone(16%);
Kruszonka[mąka pszenna, tłuszcz roślinny( oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; substancja konserwująca: E202; aromat, barwnik:E160b), cukier].

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1435 kJ/341 kcal; tłuszcz: 17,66
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,36 g, węglowodany: 43,03 g, w tym cukry: 24,97 g, białko:
2,19 g, sól: 0,31 g
10.

Makowiec zwijany

Rodzaj: wyrób z ciasta drożdżowego z masa makową
Zawartość netto: 650 g
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C

Składniki: Masa makowa 61,3%[ mak (36,8%), woda, cukier, okruchy biszkoptowe (cukier; mąka
pszenna ; skrobia ziemniaczana; kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (10%); syrop glukozowy;
emulgatory E475, E471; serwatka w proszku (mleko); substancje spulchniające: E500, E450;
czekolada w proszku (1%); substancja zagęszczająca E415, jaja , woda); tłuszcz roślinny(oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach,
woda, emulgatory: E471, E322), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:160b); rodzynki,
miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromat) aromat];Ciasto drożdżowe[ mąka pszenna, jaja, mleko, cukier, tłuszcz roślinny( oleje
roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach,
woda, emulgatory: E 471, E322; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E160b), drożdże,
aromat, sól, barwnik: E160a]; Pomada cukiernicza[cukier, syrop glukozowy, woda].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1260 kJ/305 kcal; tłuszcz: 11,73
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,80 g, węglowodany: 42,87 g, w tym cukry: 22,36 g, białko:
5,26 g, sól: 0,16 g
11.

Kostka oczy carycy

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Ciasto[ jaja, olej rzepakowy, cukier, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (10%), substancje spulchniające: E450,E500,ocet spirytusowy];Krem[ woda,
mieszanka(cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka w proszku (mleko);
substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól; aromaty; barwniki:
E101, E160a), tłuszcz roślinny(oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330)]
Galaretka o smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy, aromaty); Biszkopty(jaja, cukier, mąka pszenna,
mieszanka wypiekowa(skrobia pszenna, emulgatory: E 472b, E 477, substancje spulchniające; E
450, E 500, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, skrobia modyfikowana, sól, serwatka w
proszku(mleko), aromat, enzymy), woda]; Syrop[cukier, woda, syrop cukru karmelizowanego, etanol,
skrobia modyfikowana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu(10%), stabilizatory: E 415, E412,
substancja zagęszczająca: E413, aromaty].

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1141 kJ/271 kcal; tłuszcz: 17,83
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,73 g, węglowodany: 26,05 g, w tym cukry: 17,54 g, białko:
1,51 g, sól: 0,20 g
12.

Ciasto 3 bit

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem [woda, mieszanka[cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka w
proszku (mleko); substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól;
aromaty; barwniki: E101, E160a]; Toffi [cukier, śmietanka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje
roślinne (rzepakowy, palmowy), glukoza, serwatka w proszku, regulator kwasowości: E 331, E 500,
substancje zagęszczające: E 401, E 440, emulgator: E 471, barwnik: E 150c, substancja
konserwująca: E 202, sól]; Ciasto kruche[mąka pszenna, cukier, jaja, smalec, tłuszcz roślinny( oleje
roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach,
woda, emulgatory: E 471, E322; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E160b); substancje
spulchniające: E 450, E500; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)];
Herbatniki[mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy częściowo utwardzony), syrop cukru
inwertowanego, serwatka w proszku (z mleka), substancje spulchniające:E450,E500;
emulgator:E322(soja), sól, aromat]; Czekolada[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
tłuszcz mleczny, emulgatory:E322(soja), E 476, aromat, odtłuszczone mleko w proszku].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1069 kJ/254 kcal; tłuszcz:
13,43 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,10 g, węglowodany: 29,97 g, w tym cukry: 22,55 g,
białko: 3,12 g, sól: 0,22 g
13.

Metrowiec

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem [woda, mieszanka(cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka
w proszku (mleko); substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól;
aromaty; barwniki: E101, E160a), tłuszcz roślinny(oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E471, E475; regulator
kwasowości: E330), rum 1,8% spirytus 1,1%]; Rolada[jaja, cukier, mąka pszenna, mieszanka
wypiekowa(skrobia pszenna, emulgatory: E 472b, E 477, substancje spulchniające; E 450, E 500,
syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, skrobia modyfikowana, sól, serwatka w
proszku(mleko), aromat, enzymy), woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu(10-12%), aromat];
Polewa[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 (soja), naturalny aromat
waniliowy; śmietanka], czekolada(cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa,
serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, laktoza (z mleka),emulgatory: E322(soja),E476; aromat)].

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1577 kJ/376 kcal; tłuszcz:
26,72 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,11 g, węglowodany: 31,71 g, w tym cukry: 21,68 g,
białko: 1,80 g, sól: 0,31 g
14.

Tiramisu

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem[śmietanka, woda, proszek stabilizujący(cukier, mleko pełne w proszku, żelatyna ,
drobinki toffi (8 %) (cukier, syrop glukozowy, cukier brązowy, masło, skrobia modyfikowana,
aromat, sól, barwnik: E160a)];Rolada [jaja, cukier, mąka pszenna, mieszanka wypiekowa(skrobia
pszenna, emulgatory: E 472b, E 477, substancje spulchniające; E 450, E 500, syrop glukozowy,
odtłuszczone mleko w proszku, skrobia modyfikowana, sól, serwatka w proszku(mleko), aromat,
enzymy), woda]; Syrop[cukier, woda, syrop cukru karmelizowanego, etanol, skrobia modyfikowana,
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, stabilizatory: E 415, E412, substancja zagęszczająca: E413,
aromaty];kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (10%).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 970 kJ/231 kcal; tłuszcz: 12,41
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,84 g, węglowodany: 27,03 g, w tym cukry: 19,39 g, białko:
2,52 g, sól: 0,36 g
15.

Kostka owoc pasji

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem owoc pasji30,8%[śmietanka, woda, proszek stabilizujący(cukier, maltodekstryna,
suszony owoc pasji (16,6%), żelatyna, skrobia modyfikowana, przecier pomarańczowy, regulator
kwasowości: E330, aromat];Rolada jasna[jaja, cukier, mąka pszenna, mieszanka wypiekowa(skrobia
pszenna, emulgatory: E 472b, E 477, substancje spulchniające; E 450, E 500, syrop glukozowy,
odtłuszczone mleko w proszku, skrobia modyfikowana, sól, serwatka w proszku(mleko), aromat,
enzymy), woda]; Wiśnie w żelu[wiśnia 85%, cukier, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202]; Krem czekoladowy[śmietanka,
czekolada33%(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322( soja),aromat)]; Rolada
ciemna[mieszanka wypiekowa[cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, dekstroza, mleko w proszku
odtłuszczone, sól, substancja zagęszczająca:E415, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu(10%) ],
jaja, woda]; Powłoka żelowa[syrop glukozowy(zawiera siarczyny), woda, substancje żelujące: E 440,
E401, E407, E415; kwas: E330, naturalny aromat jabłkowy, regulatory kwasowości: E331, E341;
substancja konserwująca: E202; barwnik:E171, E172;pasta (owoce leśne (jagody, jeżyny, truskawki,
maliny), cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości: E 330, aromaty, barwniki:E150d, E 163,
E133, substancja zagęszczająca: E440)]; Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz kakaowy, mleko
pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, laktoza (z
mleka),emulgatory: E322(soja),E476; aromat].

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 905 kJ/215 kcal; tłuszcz: 11,76
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,62 g, węglowodany: 25,40 g, w tym cukry: 21,13 g, białko:
1,76 g, sól: 0, 19 g

16.

Kostka czarny las

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem śmietankowy[śmietanka, cukier puder, żelatyna]; Biszkopt[mieszanka
wypiekowa[cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
(10%), syrop glukozowy, emulgatory E475, E471; serwatka w proszku (mleko), substancje
spulchniające: E500, E450; czekolada w proszku (1%); substancja zagęszczająca: E415]; jaja,
woda]; Krem czekoladowy[śmietanka, czekolada(46%)(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: E 322( soja),aromat), mleko, żółtka jaj, żelatyna];Wiśnie w żelu [wiśnia, cukier, skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202]; Wiśnie drążone( wiśnie
świeże drążone, cukier, woda); Dekoracja czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (10%), emulgator:E322(soja)].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 350 kJ/84 kcal; tłuszcz: 3,06 g,
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,69 g, węglowodany: 12,97 g, w tym cukry: 10,79 g, białko: 0,22
g, sól: 0,01 g
17.

Ptasie mleczko z owocami

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Ptasie mleczko 42,5%[ tłuszcz roślinny( oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E 475, E 322; sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik: 160b]; cukier
puder, jaja, woda, cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy),żelatyna
wieprzowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu]; owoce sezonowe 26% ( truskawki, maliny,
borówki itp.); Galaretka o smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy, aromaty); Rolada[cukier; mąka pszenna ;
skrobia ziemniaczana; kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (10%); syrop glukozowy; emulgatory
E475, E471; serwatka w proszku (mleko); substancje spulchniające: E500, E450; czekolada w
proszku (1%); substancja zagęszczająca E415, jaja , woda].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 683 kJ/163 kcal; tłuszcz: 11,82
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,88 g, węglowodany: 13,49 g, w tym cukry: 2,32 g, białko:
0,50 g, sól: 0,05 g

18.

Kostka malinowa chmurka

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem [śmietanka, serek mascarpone( śmietanka pasteryzowana, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy), cukier puder, żelatyna]; Galaretka o smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna
wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy, aromaty);
Biszkopt[mieszanka wypiekowa(mąka pszenna; cukier; skrobia ziemniaczana; serwatka w proszku
(mleko); substancje spulchniające: E 450, E 500 ; proszek jogurtowy (mleko); aromat; substancja
zagęszczająca: E 415); olej rzepakowy, jaja]; Malina( 18%); Beza[ cukier, białko jaja, mąka
ziemniaczana, płatki migdałowe].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 854 kJ/203 kcal; tłuszcz: 13,56
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,98 g, węglowodany: 17,97 g, w tym cukry: 10,97 g, białko:
2,19 g, sól: 0,13 g

19. Kostka porzeczkowiec
Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Ciasto[ jaja, olej rzepakowy, cukier, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (10%), substancje spulchniające: E 450,E 500,ocet spirytusowy]; Porzeczka
prażona (28,4%)[ czarne porzeczki 50%, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: E 418, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, E
327;substancje konserwujące: E 202, E211]; Masa serowa [śmietanka, twaróg 23,7% [ mleko,
śmietanka, podpuszczka, kultury bakterii], serek homogenizowany(twaróg odtłuszczony z mleka,
śmietanka, woda, cukier, syrop glukozowo - fruktozowy, skrobia modyfikowana, naturalny aromat
waniliowy z innymi aromatami naturalnymi, żelatyna); cukier puder, woda, żelatyna];Galaretka o
smaku porzeczkowym [ cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat,
barwniki: E 124]; Czarna porzeczka (1,9%).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 896 kJ/217 kcal; tłuszcz: 11,09
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,32 g, węglowodany: 26,35 g, w tym cukry: 17,94 g, białko:
1,79 g, sól: 0,05 g

20.

Krówka

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem [woda, mieszanka(cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka w
proszku (mleko); substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól;

aromaty; barwniki: E101, E160a), tłuszcz roślinny(oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E471, E475; regulator
kwasowości: E330), rum (1,8%)]; Rolada[jaja, cukier, olej rzepakowy, mąka pszenna, mieszanka
wypiekowa(skrobia pszenna; cukier; emulgatory: E477, E472b; substancje spulchniające: E500,
E450, E341; syrop glukozowy; odtłuszczone mleko w proszku; aromat; barwnik: E160a); mąka
ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu(10-12%), aromat]; Beza kokosowa[ białko jaja,
cukier, wiórki kokosowe( 24,4%), mąka pszenna); Masa toffi (14,9%)[cukier, śmietanka, oleje
roślinne(rzepakowy, palmowy)częściowo utwardzone, odtłuszczone mleko w proszku, substancja
słodząca: glukoza, olej rzepakowy, serwatka w proszku(z mleka), regulatory kwasowości:E331, E500,
substancje zagęszczające:E401, E440, emulgator:E471, barwnik:E150, substancja konserwująca:
E202,sól]; Dekoracja[cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w
proszku, tłuszcz mleczny, laktoza (z mleka),emulgatory: E322(soja),E476; aromat].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 963 kJ/230 kcal; tłuszcz: 13,56
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,59 g, węglowodany: 24,22 g, w tym cukry: 19,97 g, białko:
2,33 g, sól: 0,21 g
21.

Kostka słony karmel

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem karmelowy(44,8%)[śmietanka, krem toffee(26%)(syrop glukozowy, słodzone mleko
skondensowane odtłuszczone, cukier, woda, masło kakaowe, skrobia modyfikowana, substancja
zagęszczająca: E 406, aromaty, emulgator: E 471(słonecznik), sól, regulator kwasowości: E 330,
substancja konserwująca: E 202),woda, żelatyna wieprzowa]; Masa słony karmel(25%) [masa
kajmakowa(88%)(cukier, mleko w proszku, mleko pasteryzowane, substancja konserwująca: E 202,
aromat), orzeszki ziemne(11,7%), sól]; Biszkopt[cukier; mąka pszenna ; skrobia ziemniaczana; kakao
o obniżonej zawartości tłuszczu (10%); syrop glukozowy; emulgatory E475, E471; serwatka w
proszku (mleko); substancje spulchniające: E500, E450; czekolada w proszku (1%); substancja
zagęszczająca E415, jaja , woda]; Herbatniki[mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy
częściowo utwardzony), syrop cukru inwertowanego, serwatka w proszku (z mleka), substancje
spulchniające:E450,E500; emulgator:E322(soja), sól, aromat]; Krem toffee(8,6%)[ syrop
glukozowy, słodzone mleko skondensowane odtłuszczone, cukier, woda, masło kakaowe, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: E 406, aromaty, emulgator: E 471(słonecznik), sól,
regulator kwasowości: E 330, substancja konserwująca: E 202)]; orzechy arachidowe.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1073 kJ/255 kcal; tłuszcz:
16,27 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,17 g, węglowodany: 22,70 g, w tym cukry: 21,78 g,
białko: 4,32 g, sól: 0,30 g

22.

Placek z marchwią i buraczkami

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa 18-22°C

Składniki: Mąka pszenna, cukier, jaja, olej rzepakowy, marchew(10,4%), buraki czerwone (10,4%),
żurawina suszona, ganasz(czekolada biała(cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga
kakaowa, serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, laktoza (z mleka),emulgatory: E322(soja),E476;
aromat); śmietanka, masło), proszek do pieczenia( substancje spulchniające: węglany sodu,
difosforany, mąka pszenna).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 683 kJ/163 kcal; tłuszcz: 11,82
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,88 g, węglowodany: 13,49 g, w tym cukry: 2,32 g, białko:
0,50 g, sól: 0,05 g
23.

Kostka Złoto Pustyni

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Mus z białej czekolady[śmietanka , czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne
w proszku, laktoza, emulgator:E322 (soja), naturalny aromat waniliowy), woda, żelatyna]; Mus
czekoladowy[śmietanka, czekolada(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322(
soja),aromat)];Żel z czarnej porzeczki[czarne porzeczki, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier,
skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: E418; regulatory kwasowości: E330, E372;
substancje konserwujące: E202, E211]; Rolada[cukier; mąka pszenna ; skrobia ziemniaczana; kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu (10%); syrop glukozowy; emulgatory E475, E471; serwatka w proszku
(mleko); substancje spulchniające: E500, E450; czekolada w proszku (1%); substancja
zagęszczająca E415, jaja , woda]; Żel złoty[syrop glukozowy(zawiera siarczyny), woda, substancje
żelujące: E 440, E401, E407, E415; kwas: E330, naturalny aromat jabłkowy, regulatory kwasowości:
E331, E341; substancja konserwująca: E202; barwnik:E171, E172]; Żel czekoladowy[ syrop
glukozowy, cukier, woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), czekolada w proszku 1%,
substancje żelujące:E406, E440; emulgator:E1422; regulator kwasowości:E330,E331 ; substancja
konserwująca: E202].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1209 kJ/291 kcal; tłuszcz: 20,41
g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11,54 g, węglowodany: 23,73 g, w tym cukry: 20,62 g, białko:
2,10 g, sól: 0,11 g
24. Kostka Bueno
Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Krem bueno40%[śmietanka , serek mascarpone (pasteryzowana śmietanka, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku,

laktoza, emulgator:E322 (soja), naturalny aromat waniliowy), woda, żelatyna]; Rolada[cukier; mąka
pszenna ; skrobia ziemniaczana; kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (10%); syrop glukozowy;
emulgatory E475, E471; serwatka w proszku (mleko); substancje spulchniające: E500, E450;
czekolada w proszku (1%); substancja zagęszczająca E415, jaja , woda]; Ganasz[śmietanka,
czekolada deserowa(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322(
soja),aromat);cukier, masło];Masa prażynkowa [cukier, oleje i tłuszcze nieutwardzone( oleje soja,
słonecznik, rzepak, kukurydza w zmiennych proporcjach), tłuszcz (palmowy), serwatka w proszku,
odtłuszczone kakao w proszku, orzech laskowy, emulgator: E322 (soja), aromaty].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1243 kJ/297 kcal; tłuszcz:
23,89 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 13,33 g, węglowodany: 17,84 g, w tym cukry: 17,09 g,
białko: 2,27 g, sól: 0,10 g
25.

Snickers

Rodzaj: wyrób biszkoptowo-tłuszczowy
Zawartość netto: produkt na wagę
Warunki przechowywania: temperatura 2-6°C

Składniki: Ciasto[ mąka pszenna, margaryna(oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy)w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E471, E475; regulator
kwasowości:E330),jaja, cukier, mleko, miód wielokwiatowy, substancja spulchniająca: E 500, cukier
wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; Krem budyniowo-tłuszczowy[woda,
mieszanka[cukier; skrobia modyfikowana; mleko pełne w proszku; serwatka w proszku (mleko);
substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól; aromaty; barwniki:
E101, E160a]; tłuszcz roślinny 22%[ oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy)w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E471, E475; regulator
kwasowości:E330]; Orzechy ziemne solone ( 20%);Toffi(cukier, mleko w proszku, mleko
pasteryzowane, substancja konserwująca: E 202, aromat); ganasz[czekolada(cukier, olej rzepakowy,
tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator E322(soja), aromat),
śmietanka].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1508 kJ/362 kcal; tłuszcz:
20,32 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,65 g, węglowodany: 35,54 g, w tym cukry: 19,53 g,
białko: 8,09 g, sól: 0,12 g

