1. Babeczka do koszyczka
Składniki: Ciasto [cukier, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA w proszku, skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające: E 450, E 500, białka JAJA w proszku, sól,
naturalny aromat śmietanki(MLEKO), naturalny aromat wanilii(MLEKO), substancja
zagęszczająca: E 415)]; Polewa (24%) [cukier, olej rzepakowy, tłuszcz kakaowy,
odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator:E322(SOJA), aromat]; Dekoracja jajko
[ORZECH ARACHIDOWY prażony, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
tłuszcz roślinny palmowy, wosk naturalny, talk, barwniki: E 104*, E110*, E 133*, E 171*].
*barwnik może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1797 kJ/426 kcal,
Tłuszcz: 20,95 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,45 g, Węglowodany: 55,46 g, w
tym cukry: 41,32 g, Białko: 3,75 g, Sól: 0,46 g.
2. Babka ponczowa
Składniki: Ciasto [mieszanka wypiekowa(cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości
tłuszczu, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, emulgatory: E 471, E 475, skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające: E 500, E 450, MLEKO odtłuszczone w proszku,
aromaty, gluten PSZENNY, sól, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: E 466, E 412,
E 415); JAJA, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, woda]; Poncz (woda, cukier, kakao w
proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, spirytus 4%); Polewa (cukier, częściowo
utwardzone tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, serwatka w proszku(MLEKO),
odłuszczone MLEKO w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy,
emulgator: E 470, aromat, barwniki: E 160a, E 160c).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1415 kJ/337 kcal,
Tłuszcz: 15,23 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,55 g, Węglowodany: 45,02 g, w
tym cukry: 34,94 g, Białko: 4,43 g, Sól: 0,85 g.
3. Mazurek klasyczny
Składniki: Ciasto kruche[mąka PSZENNA, żółtka JAJ, cukier puder, margaryna (oleje
roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)),
substancje spulchniające: E 450, E500]; marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy,
aroniowy( pozostałości DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: E 211, E 202); Krem [MASŁO, cukier
puder, spirytus 4%]; Polewa [cukier, masło kakaowe, MLEKO pełne w proszku, emulgator:
E322(SOJA), naturalny aromat waniliowy, barwnik: E171]; czekolada (cukier, olej
rzepakowy, tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator

E322(SOJA), aromat); Dekoracja jajko [ORZECH ARACHIDOWY prażony, cukier, kakao
o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz roślinny palmowy, wosk naturalny, talk, barwniki:
E 104*, E110*, E 133*, E 171*].
*barwnik może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1340 kJ/318 kcal,
Tłuszcz: 16,14 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,75 g, Węglowodany: 39,45 g, w
tym cukry: 13,55 g, Białko: 3,55 g, Sól: 0,10 g.
4. Mazurek karmelowy
Składniki: Ciasto (22%) [mieszanka wypiekowa (cukier, mąka PSZENNA, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia modyfikowana, błonnik kakaowy, aromat,
substancje spulchniające: E 450, E 500, sól, emulgatory: E 475, E 471, E 481), JAJA,
olej rzepakowy, woda], MLEKO zagęszczone słodzone (MLEKO, cukier), ORZECH
ZIEMNY (23%), masa kajmakowa (11%) (cukier, MLEKO w proszku, MLEKO
pasteryzowane, substancja konserwująca: E 202, aromat), MASŁO, krem [MASŁO,
cukier puder, spirytus 4%]; polewa (cukier, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne:
palmowy, rzepakowy, serwatka w proszku(MLEKO), odłuszczone MLEKO w proszku, kakao
o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy, emulgator: E 470, aromat, barwniki: E
160a, E 160c]; dekoracja – kwiat suszony.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1935 kJ/463 kcal,
Tłuszcz: 29,69 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 12,86 g, Węglowodany: 40,10 g, w
tym cukry: 31,58 g, Białko: 7,88 g, Sól: 0,36 g.
5. Keks
Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, emulgatory: E472b, E472a,
MLEKO w proszku, substancje spulchniające: E 450, E500, substancja zagęszczająca: E
415, mieszanka keksowa (kandyzowana papaja 60% (pomarańczowa, czerwona, zielona),
rodzynki 25%, kandyzowane skórki pomarańczy 15%, syrop glukozowo-fruktozowy,
cukier, regulator kwasowości: E 330, substancje konserwujące: E 220, E 202, olej
słonecznikowy, sól, barwniki: E 120, E 150a, E 133, aromat), olej rzepakowy, JAJA, woda,
powłoka żelowa [syrop glukozowy, woda, cukier, stabilizatory; agar, pektyna, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu, substancja konserwująca: E 202].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1593 kJ/380 kcal,
Tłuszcz: 14,79 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,87 g, Węglowodany: 57,25 g, w
tym cukry: 35,96 g, Białko: 3,66 g, Sól: 0,47 g.

6. Strudel makowa ze śliwką
Składniki: Ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna (oleje roślinne( palmowy,
rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)); woda, ocet, JAJA, sól],
masa makowa ( 61%) (mak (52%), woda, ORZECHY WŁOSKIE, 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]; miód sztuczny (cukier, syrop glukozowofruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat); margaryna (oleje roślinne
(palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)); JAJA, aromat);
śliwka w spirytusie (5%) (śliwka suszona (85%), woda, cukier, spirytus (3%)); powłoka
żelowa (cukier, substancja żelująca: karagen, stabilizatory; E 331, E 508, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1624 kJ/ 396 kcal,
Tłuszcz: 23,35 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,71 g, Węglowodany: 36,25 g, w
tym cukry: 17,64 g, Białko: 7,47 g, Sól: 0,30 g.
7. Pascha
Składnik: Masa twarogowa [twaróg (40,8%) (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka,
kultury bakterii), ŚMIETANKA, MASŁO, żółtka JAJ, cukier, woda, rodzynki suszone,
morele suszone, daktyle suszone, żelatyna wieprzowa , pasta (syrop cukrowy(cukier,
woda), syrop glukozowy, żółtka JAJ, aromaty, substancja zagęszczająca: E 1422,
barwniki: 160a, laska wanilii), aromat]; Biszkopt [mąka PSZENNA, czekolada biała(cukier,
tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku,
tłuszcz MLECZNY, laktoza(MLEKO),emulgatory: E322(SOJA),E476, aromat), JAJA,
MIGDAŁY, cukier, aromat, substancje spulchniające: E 450,E 500]; Glasaż [cukier, syrop
glukozowy, czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku,
laktoza(MLEKO), emulgator: E 322a(SOJA), naturalny aromat waniliowy), woda,
ŚMIETANKA , żelatyna wieprzowa, barwnik: E 133].
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1087 kJ/260 kcal,
Tłuszcz: 15,70 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,24 g, Węglowodany: 21,34 g, w
tym cukry: 17,46 g, Białko: 7,78 g, Sól: 0,08 g.

8. Donaty wielkanocne
Składnik: Ciasto [mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, JAJA, skrobia ziemniaczana,
serwatka w proszku(MLEKO), substancje spulchniające: E 450, E 500, proszek
jogurtowy(MLEKO), aromat, substancja zagęszczająca: E 415, cukier wanilinowy (cukier,
aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; polewa [cukier, tłuszcz roślinny palmowy, olej
roślinny rzepakowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy
(2,5%), emulgatory: E 472 a, lecytyna słonecznikowa, aromat], posypka * [cukier, syrop
glukozowy, dekstryna, barwniki (E 101, E 160 a, E 160 b (i), E 171, E 172 – w zależności od
użytego koloru), substancje glazurujące, wosk pszczeli, talk, tłuszcz kokosowy],
dekoracja cukrowa * [cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny: palmowy; substancja
utrzymująca wilgoć: E422, substancje zagęszczające:E415, E466, emulgatory:E322
(lecytyna sojowa), E471;aromat naturalny waniliowy, substancja konserwująca:E200,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: karminy], dekoracja czekoladowa *
[cukier, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu(10%),
emulgator:E322(SOJA)].
* dekoracja w zależności od użytego składnika

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 2072 kJ/491 kcal,
Tłuszcz: 29,44 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,67 g, Węglowodany: 52,53 g, w
tym cukry: 38,30 g, Białko: 4,03 g, Sól: 0,34 g.

