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I. CIASTA DESEROWE 

 

1. Ciasto  bit 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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]; Bita śmietana (ŚMIETANKA, proszek stabilizujący( cukier, syrop 

glukozowy, żelatyna wieprzowa, maltodekstryna, ŚMIETANA w proszku, skrobia ziemniaczana, sól, 

regulator kwasowości: E330, aromat), woda); Ciasto kruche[mąka PSZENNA, cukier, JAJA, smalec 

wieprzowy, 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; 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 932 kJ/ 221 kcal, Tłuszcz: 

12,72 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,78 g, Węglowodany: 23,71 g, w tym cukry: 17,98 g, 

Białko: 2,91 g, Sól: 0,11 g. 

2. Kostka orange bit 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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]; Bita śmietana (ŚMIETANKA, proszek stabilizujący( cukier, syrop 

glukozowy, żelatyna wieprzowa, maltodekstryna, ŚMIETANA w proszku, skrobia ziemniaczana, sól, 

regulator kwasowości: E330, aromat), woda); Toffi [cukier, ŚMIETANKA, odtłuszczone MLEKO w 

proszku, oleje roślinne (rzepakowy, palmowy), glukoza, SERWATKA w proszku, regulator 
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kwasowości: E 331, E 500, substancje zagęszczające: E 401, E 440, emulgator: E 471, barwnik: E 

150c, substancja konserwująca: E 202, sól]; Sok pomarańczowy 8% (sok pomarańczowy 100% z 

zagęszczonego soku); Pomarańcza w żelu 6% [pomarańcza ( segmenty pomarańczy 44%, koncentrat 

pomarańczowy 1,73%), syrop glukozowo - fruktozowy, woda, cukier, skrobia modyfikowana, 

stabilizatory: E 418, E 415, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu; naturalne 

aromaty pomarańczowe, substancja konserwująca: E 202, barwnik: E 160a], 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]; Krakersy(mąka PSZENNA, olej rzepakowy , substancje spulchniające: E 503, E 500, 

sól, glukoza, JAJA w proszku, emulgator: E 322); Pomarańcze 4%; Powłoka żelowa[cukier, 

substancja żelująca: karagen, stabilizatory; E 331, E 508, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 727 kJ/ 172 kcal, Tłuszcz: 8,77 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,95 g, Węglowodany: 20,73 g, w tym cukry: 15,44 g, Białko: 

2,55 g, Sól: 0,25 g. 

3. Kostka Havana 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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), czekolada deserowa(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: E 322(SOJA), aromat)]; Bita śmietana (ŚMIETANKA, proszek stabilizujący( cukier, 

syrop glukozowy, żelatyna wieprzowa, maltodekstryna, ŚMIETANA w proszku, skrobia 

ziemniaczana, sól, regulator kwasowości: E330, aromat), woda); Porzeczka prażona(czarne 

porzeczki, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 

E418; regulatory kwasowości: E330, E372; substancje konserwujące: E202, E211); 

Biszkopt[mieszanka wypiekowa(cukier; mąka PSZENNA; skrobia ziemniaczana; kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu (10%); substancje spulchniające: E 500, E 450; emulgatory: E 471, E 475; 

serwatka w proszku (MLEKO); czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy, regulatory kwasowości: E 501, E 525); 

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]; Syrop(woda, kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu, spirytus 4,5%); Malina w żelu(przecier malinowy, cukier, pektyna, regulator 

kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 950 kJ/ 229 kcal, Tłuszcz: 

12,07 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,35 g, Węglowodany: 27,26 g, w tym cukry: 20,69 g, 

Białko: 1,83 g, Sól: 0,22 g. 
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4. Kostka  Balladyna 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa 34%[twaróg 23,7% [MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury bakterii], 

ŚMIETANKA, cukier puder, pasta waniliowa(syrop cukrowy(cukier, woda), syrop glukozowy, żółtka 

JAJ, aromaty, substancja zagęszczająca: E 1422, barwniki: 160a, laska wanilii), woda, żelatyna 

wieprzowa]; Galaretka o smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy, aromaty); Maliny, 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]; 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]; Biszkopt[mieszanka wypiekowa(cukier; mąka PSZENNA; skrobia ziemniaczana; kakao o 

obniżonej zawartości tłuszczu (10%); substancje spulchniające: E 500, E 450; emulgatory: E 471, E 

475; serwatka w proszku (MLEKO); czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku 

o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy, regulatory kwasowości: E 501, E 525); 

JAJA, woda]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 498 kJ/ 118 kcal, Tłuszcz: 3,89 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,43 g, Węglowodany: 15,53 g, w tym cukry: 9,17 g, Białko: 

5,13 g, Sól: 0,13 g. 

5. Kora 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4 °C 

Składniki: 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]; Krem[ŚMIETANKA, woda, mieszanka budyniowa(cukier; skrobia modyfikowana; MLEKO pełne w 

proszku; serwatka w proszku(MLEKO); substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja 

zagęszczająca E401; sól; aromaty; barwniki: E101, E160a)]; Ciasto parzone[JAJA, mąka PSZENNA, 

woda, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)),sól]; 

Biszkopt[ 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]; 

Polewa[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322(SOJA), naturalny aromat 

waniliowy; ŚMIETANKA], czekolada(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga 
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kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA, emulgatory: E322(SOJA), E476; 

aromat)]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1382 kJ/329 kcal, Tłuszcz: 

19,89 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,94 g, Węglowodany: 32,59 g, w tym cukry: 25,99 g, 

Białko: 4,58 g, Sól: 0,24 g. 

6. Orzechowiec  

Zwartość netto: na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Ciasto kruche z orzechami (21%) [mąka PSZENNA, JAJA, cukier, ORZECHY WŁOSKIE 

14%, nadzienie wiśniowe [przecier wiśniowy, cukier, pektyna, regulator kwasowości: E330, 

substancja konserwująca: E202]; 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, E 500]; Krem 

ORZECHOWY[cukier puder, masło, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), spirytus 1,8%, pasta ORZECH 9% [ORZECH 

LASKOWY(98%), tłuszcz roślinny(palmowy, słonecznikowy), aromaty, skondensowane MLEKO 

słodzone (MLEKO, cukier), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol]; Krem budyniowo-śmietankowy[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]; ŚMIETANKA]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1278 kJ/305 kcal, Tłuszcz: 

14,29 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,51 g, Węglowodany: 38,04 g, w tym cukry: 15,57 g, 

Białko: 5,45 g, Sól: 0,16 g. 

7. Tiramisu 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem [ ŚMIETANKA, woda, proszek stabilizujący(cukier, MLEKO pełne w proszku, 

żelatyna wieprzowa, drobinki toffi (8 %) (cukier, syrop glukozowy, cukier brązowy, MASŁO, skrobia 

modyfikowana, aromat, sól, barwnik: E160a)]; Biszkopt [ 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%). 
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 964kJ/ 230 kcal, Tłuszcz: 12,10 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,87 g, Węglowodany: 25,76 g, w tym cukry: 19,3 g, Białko: 

4,09 g, Sól: 0,29g. 

8. Kostka malinowa chmurka 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem[ŚMIETANKA, serek mascarpone (ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), cukier puder, żelatyna wieprzowa]; Galaretka o smaku 

truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: 

kurkumina, karminy, aromaty]; 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]; Malina( 18%); Beza[ cukier, białko 

JAJA, mąka ziemniaczana, płatki MIGDAŁOWE]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 878 kJ/ 208 kcal, Tłuszcz: 

13,84 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,66 g, Węglowodany: 18,05 g, w tym cukry: 10,94 g, 

Białko: 2,87 g, Sól: 0,14 g. 

9. Kostka MUU 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Biszkopt[mieszanka cukiernicza( cukier, mąka PSZENNA, syrop glukozowy, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, SERWATKA w proszku, czekolada w proszku2%(miazga 

kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory: E 475, E471, E 

322(SOJA), substancje spulchniające: E 450, E500, E575, nieutwardzony tłuszcz palmowy, 

GLUTEN PSZENNY, substancje zagęszczające: E 412, E415, E466, aromaty, sól, substancja 

przeciwzbrylająca: E 551), JAJA, woda]; Krem[ woda, mieszana cukiernicza (cukier, skrobia 

modyfikowana, proszek stabilizujący(tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i 

nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony, emulgatory: E 472a, E 322, aromat, barwnik: 

E160a), MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku, tłuszcz kokosowy całkowicie utwardzony i 

nieutwardzony, substancje zagęszczające: E 401, E 407, LAKTOZA, białka MLEKA, aromaty, sól, 

emulgator: E471, regulator kwasowości: E270, barwniki: E101, E 160a]; Żelka z czarnej 

porzeczki[porzeczka prażona(czarne porzeczki, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: E418; regulatory kwasowości: E330, E327; substancje 

konserwujące: E202, E211), żelatyna wieprzowa, woda]; kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.  



St
ro

n
a7

 

                                                                           [Wpisz tutaj] 

NATURAL SWEET GOOD 

SP. Z O O., SP.K. 

UL.WYZWOLENIA 40,09-300 ŻUROMIN 

NIP 511 00 02 876;TEL 519 494 923 
 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1068kJ/ 257 kcal, Tłuszcz: 

12,57 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,22 g, Węglowodany: 31,89 g, w tym cukry: 15,51 g, 

Białko: 3,09 g, Sól: 0,60 g. 

10. Kostka Tofik 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem[ woda, mieszana cukiernicza (cukier, skrobia modyfikowana, proszek 

stabilizujący(tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, kokosowy 

całkowicie utwardzony, emulgatory: E 472a, E 322, aromat, barwnik: E160a), MLEKO pełne w 

proszku, SERWATKA w proszku, tłuszcz kokosowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, 

substancje zagęszczające: E 401, E 407, LAKTOZA, białka MLEKA, aromaty, sól, emulgator: E471, 

regulator kwasowości: E270, barwniki: E101, E 160a]; Biszkopt[ mieszanka cukiernicza( mąka 

PSZENNA, cukier, proszek karmelowy( MLEKO odtłuszczone, SERWATKA, cukier, MASŁO, aromat 

naturalny, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, karmel), syrop glukozowy, MLEKO pełne w proszku, 

substancje spulchniające: E 450, E 500, E 575, gluten pszenny, aromat, barwnik: E 150c, substancje 

zagęszczające: E 412, E 415, E 466, substancja przeciwzbrylająca: E 551, sól, emulgatory: E 475, 

E471), olej rzepakowy, JAJA, woda]; Beza[cukier, BIAŁKO JAJA, wiórki kokosowe, mąka 

ziemniaczana, olej rzepakowy, ocet spirytusowy]; Toffi 14%[ 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]; płatki MIGDAŁOWE.  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1228kJ/ 307 kcal, Tłuszcz: 

16,82 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,65 g, Węglowodany: 34,39 g, w tym cukry: 18,94 g, 

Białko: 3,94 g, Sól: 0,48 g. 

11. Kostka delicja makowa 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4 °C 

Składniki: Krem[ŚMIETANKA, woda, mieszanka budyniowa(cukier; skrobia modyfikowana; MLEKO 

pełne w proszku; serwatka w proszku(MLEKO); substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja 

zagęszczająca E401; sól; aromaty; barwniki: E101, E160a)]; Biszkopt[ 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]; Galaretka o smaku 

truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: 

kurkumina, karminy, aromaty]; Beza[ cukier, białko JAJA, mak niebieski(23%), wiórki kokosowe]; 

Porzeczka prażona(czarne porzeczki, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana, 

substancja zagęszczająca: E418; regulatory kwasowości: E330, E327; substancje konserwujące: 
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E202, E211); Ganasz [czekolada(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322( 

soja),aromat), ŚMIETANKA]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 928 kJ/224 kcal, Tłuszcz: 11,51 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,57 g, Węglowodany: 26,47 g, w tym cukry: 19,49 g, Białko: 

2,58 g, Sól: 0,27 g 

12. Metrowiec 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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), margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: 

E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), rum 1,8% spirytus 1,1%]; Biszkopt[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, emulgatory: E322(SOJA), E476; 

aromat)]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1557 kJ/371 kcal, Tłuszcz: 

29,35 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,14 g, Węglowodany: 23,81 g, w tym cukry: 15,85 g, 

Białko: 2,63 g, Sól: 0,20 g. 

13. Kostka przysmak jabłkowy 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Biszkopt[mieszanka cukiernicza(cukier, mąka PSZENNA, syrop glukozowy, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, SERWATKA w proszku, czekolada w proszku(2%)(miazga 

kakaowa, cukier, kakao w proszku obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: E 322(SOJA), 

substancje spulchniające: E 450, E 500, E 575, nieutwardzony tłuszcz palmowy, gluten PSZENNY, 

substancje zagęszczające: E 412, E 415, E 466, aromaty, sól, substancja przeciwzbrylająca: E 551, 

emulgatory: E 475, E 471), jabłka prażone (30%) [(owoc jabłka (90%), cukier, skrobia 

modyfikowana, stabilizator: E327, substancja konserwująca: E202; aromat), olej rzepakowy, JAJA, 

woda]; Krem[ woda, mieszana cukiernicza (cukier, skrobia modyfikowana, proszek 

stabilizujący(tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, kokosowy 

całkowicie utwardzony, emulgatory: E 472a, E 322, aromat, barwnik: E160a), MLEKO pełne w 
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proszku, SERWATKA w proszku, tłuszcz kokosowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, 

substancje zagęszczające: E 401, E 407, LAKTOZA, białka MLEKA, aromaty, sól, emulgator: E471, 

regulator kwasowości: E270, barwniki: E101, E 160a]; Ganasz [czekolada(cukier, olej rzepakowy, 

tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator E322(SOJA), aromat), 

ŚMIETANKA]; Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA, miazga kakaowa, emulgator: E 322(SOJA), naturalny aromat waniliowy, olej 

maślany(MLEKO), barwnik: E 160c]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1120 kJ/ 267 kcal, Tłuszcz: 

14,86 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,10 g, Węglowodany: 29,98 g, w tym cukry: 15,03 g, 

Białko: 2,95 g, Sól: 0,46 g. 

14. Ptasie mleczko z owocami 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Ptasie mleczko 42,5%[ margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i))]; cukier puder, JAJA, woda, cukier wanilinowy ( cukier, 

aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy),żelatyna wieprzowa, kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu]; owoce sezonowe 26% ( truskawki, maliny, borówki w zmiennych proporcjach); Galaretka o 

smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

barwniki: kurkumina, karminy, aromaty); 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]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 752 kJ/ 179 kcal, Tłuszcz: 

13,15 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,31 g, Węglowodany: 13,05 g, w tym cukry: 1,72 g, 

Białko: 2,01 g, Sól: 0,09 g. 

15. Sernik czekoladowy 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa 67% [twaróg (53%) (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury bakterii); 

JAJA, cukier, ŚMIETANKA, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 

471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), krem budyniowy (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), mąka PSZENNA, cukier waniliowy]; 
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Ciasto czekoladowe 38% [cukier, mąka PSZENNA, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 

maltodekstryna, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E575, E500; LAKTOZA, aromaty, 

sól]; 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 1196 kJ/ 285 kcal, Tłuszcz: 

15,2 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,23 g, Węglowodany: 27,72 g, w tym cukry: 27,88 g, 

Białko: 8,90 g, Sól: 0,46 g. 

16. Sernik z owocami sezonowymi 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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 wieprzowa); cukier puder, woda, żelatyna wieprzowa]; Galaretka o 

smaku truskawkowym(woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

barwniki: kurkumina, karminy, aromaty); Owoce sezonowe* (23,3%) (truskawki, maliny, borówki, 

jagody w zmiennych proporcjach); 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]. 

*Owoce sezonowe w zależności od dostępności w danym okresie 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 377 kJ/90 kcal, Tłuszcz: 5,63 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,44 g, Węglowodany: 6,76 g, w tym cukry: 1,92 g, Białko: 2,93 

g, Sól: 0,05 g. 

17. Sernik z kajmakiem 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa 85,5% [twaróg (55%) (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury 

bakterii); JAJA, cukier, ŚMIETANKA, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), krem budyniowy (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), mąka PSZENNA, 

cukier waniliowy]; Ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, JAJA, smalec wieprzowy, 

margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, 
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regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)); 

substancje spulchniające: E 450, E 500; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat 

waniliowy)]; Masa kajmakowa 11% [cukier, MLEKO w proszku, MLEKO pasteryzowane, substancja 

konserwująca: E 202, aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1072 kJ/254 kcal, Tłuszcz: 

12,98 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,9 g, Węglowodany: 24,02 g, w tym cukry: 17,19 g, 

Białko: 10,25 g, Sól: 0,18 g. 

18. Sernik z kruszonką  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa 92% [twaróg (59%) [ MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury bakterii]; 

JAJA, cukier, MLEKO pasteryzowane, olej rzepakowy, cukier, proszek budyniowy (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), sok z 

cytryny]; Ciasto kruche[mąka PSZENNA, cukier, JAJA, smalec wieprzowy, 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, E 500; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy), kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu)]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 993 kJ/ 236 kcal, Tłuszcz: 

13,26 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,95 g, Węglowodany: 19,24 g, w tym cukry: 12,91 g, 

Białko: 9,79 g, Sól: 0,12 g. 

19. Szarlotka  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa jabłkowa 75% [jabłka prażone (94%) (owoc jabłka (90%), 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, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), cukier, żółtka JAJ, substancje spulchniające: E 

450, E 500].  
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 832 kJ/ 208 kcal, Tłuszcz: 

8,88 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,50 g, Węglowodany: 30,17 g, w tym cukry: 18,74 g, 

Białko: 1,79 g, Sól: 0,07 g. 

20. Tarta szarlotka 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa jabłkowa 78%[ 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, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), cukier, żółtka JAJ, substancje spulchniające: E 

450, E 500].  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 817 kJ/194 kcal, Tłuszcz: 7,76 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,00 g, Węglowodany: 29,65 g, w tym cukry: 18,85 g, Białko: 

1,22 g, Sól: 0,05 g. 

21. Sernik fit na spodzie daktylowym  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa (67%) [twaróg (47%) (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury 

bakterii), JOGURT naturalny (MLEKO, BIAŁKA mleka, żywe kultury bakterii) miód wielokwiatowy, 

wiórki kokosowe, MLEKO, ksylitol, żelatyna wieprzowa], daktyle suszone (10%), płatki owsiane 

(10%), truskawka (7%), MASŁO, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 926 kJ/ 226 kcal, Tłuszcz: 

9,52 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,58 g, Węglowodany: 25,43 g, w tym cukry: 14,41 g, 

Białko: 7,92 g, Sól: 0,11 g. 

22. Sernik fit  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa (81%) [twaróg (59%) (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury 

bakterii), JAJA, ŚMIETANA, ksylitol, mąka ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, aromaty: 

etylowanilina, aromat waniliowy), polewa (19%) (JOGURT naturalny (50%) (MLEKO, BIAŁKA mleka, 

żywe kultury bakterii), czekolada biała (50%) (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
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miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, laktoza (MLEKO), emulgatory: E322 

(SOJA), E476; aromat), ciasto owsiane (12%) [(płatki OWSIANE (30%), mąka PSZENNA, cukier, 

olej roślinny (rzepakowy), miód wielokwiatowy, glukoza, JAJA w proszku, serwatka w proszku 

(MLEKO), żółtko JAJA w proszku, syrop cukrowy, syrop cukru karmelizowanego, substancja 

spulchniająca (E500), białka MLEKA, sól, aromat, barwniki (E101, E460a)), MASŁO].  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1007 kJ/ 239 kcal, Tłuszcz: 

12,66 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,66 g, Węglowodany: 20,94 g, w tym cukry: 10,54 g, 

Białko: 10,21 g, Sól: 0,18 g. 

23. Kostka jogurtowiec z owocami 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Truskawka (23%), galaretka o smaku truskawkowym (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: kurkumina, karminy, aromaty]; 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]; ŚMIETANKA, JOGURT brzoskwinia marakuja (5%) (MLEKO, MLEKO 

zagęszczone odtłuszczone, brzoskwinie 11%, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, marakuja z 

zagęszczonego przecieru 1%, żywe kultury bakterii jogurtowych), woda, cukier puder, żelatyna 

wieprzowa.  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 478 kJ/ 114 kcal, Tłuszcz: 6,55 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,74 g, Węglowodany: 11,72 g, w tym cukry: 6,24 g, Białko: 1,85 

g, Sól: 0,11 g. 

24.  Kostka sezonowa z owocami  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem budyniowo-śmietanowy (31%) [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, ŚMIETANKA]; galaretka o 

smaku truskawkowym (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

barwniki: kurkumina, karminy, aromaty]; truskawki (20%), 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];  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 661 kJ/ 157 kcal, Tłuszcz: 8,27 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,07 g, Węglowodany: 18,53 g, w tym cukry: 10,72 g, Białko: 

2,0 g, Sól: 0,26 g. 
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25. Kostka straciatella 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem śmietankowy (25%) [ŚMIETANKA(62%), serek mascarpone (ŚMIETANKA 

pasteryzowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier puder, żelatyna wieprzowa]; krem 

budyniowo-śmietanowy (22%) [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, ŚMIETANKA]; galaretka o smaku 

wiśniowym (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: 

kurkumina, karminy, aromaty]; wiśnie(12,5%), 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]; posypka 

czekoladowa(0,8%) [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 665 kJ/ 158 kcal, Tłuszcz: 9,07 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,96 g, Węglowodany: 16,68 g, w tym cukry: 13,56 g, Białko: 

2,30 g, Sól: 0,11 g. 

26. Sernik zimowy 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa sernikowa(65%)[ twaróg 54% (MLEKO, ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury 

bakterii); JAJA, ŚMIETANKA, cukier, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), mieszanka budyniowa (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), mąka PSZENNA, 

cukier waniliowy)];Ciasto piernikowe[mieszanka wypiekowa(mąka ŻYTNIA, cukier, permeat 

serwatkowy w proszku(MLEKO), substancja utrzymująca wilgoć: E 420, cykoria prażona  mielona, 

przyprawy(cynamon, goździki, imbir, kolendra, pieprz), substancje spulchniające: E 300, E 450, 

mąka PSZENNA, aromat, barwniki: E 160a, E 150d(SIARCZYNY));olej rzepakowy, JAJA, woda]; 

Powidła śliwkowe[śliwki, cukier, substancja konserwująca: E 202]; Powłoka żelowa[cukier, substancja 

żelująca: karagen, stabilizatory; E 331, E 508, regulator kwasowości: kwas cytrynowy].  
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1198 kJ/ 285 kcal, Tłuszcz: 

14,40 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,32 g, Węglowodany: 30,44 g, w tym cukry: 23,14 g, 

Białko: 8,08 g, Sól: 0,25 g. 

27. Kostka kokosowa  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem budyniowy z kokosem [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); ŚMIETANKA, MLEKO, wiórki kokosowe 

(75%)]; Krem budyniowo-śmietankowy [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]; ŚMIETANKA]; biszkopt [mieszanka 

cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, proszek karmelowy (MLEKO odtłuszczone, SERWATKA, 

cukier, MASŁO, aromat naturalny, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, karmel), syrop glukozowy, 

MLEKO pełne w proszku, substancje spulchniające: E 450, E 500, E 575, gluten pszenny, aromat, 

barwnik: E 150c, substancje zagęszczające: E 412, E 415, E 466, substancja przeciwzbrylająca: E 

551, sól, emulgatory: E 475, E471), olej rzepakowy, JAJA, woda]; biszkopt [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), mąka PSZENNA, JAJA, woda, cukier]; syrop cukrowy [cukier, 

woda];  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 994 kJ/ 239 kcal, Tłuszcz: 

13,61 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,88 g, Węglowodany: 25,29 g, w tym cukry: 17,09 g, 

Białko: 3,03 g, Sól: 0,43 g. 

28. Deser galaretka  

Zawartość netto: 250g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Galaretka o smaku truskawkowym (78%) [woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty; barwniki: karminy]; Bita śmietana (22%)[ŚMIETANKA(47%), 

galaretka o smaku agrestowym (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromaty, barwniki: E133). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 134 kJ/ 32 kcal, Tłuszcz: 2,80 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,77 g, Węglowodany: 1,30 g, w tym cukry: 1,30 g, Białko: 0,36 

g, Sól: 0,01 g. 
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29. Czekoladka świąteczna 56% kakao 

Zawartość netto: 130g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Czekolada deserowa90% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322( 

soja),aromat); Masa cukrowa[cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny: palmowy; substancja 

utrzymująca wilgoć: E422, substancje zagęszczające: E415, E466, emulgatory: E 322 (lecytyna 

sojowa), E471; aromat naturalny waniliowy, substancja konserwująca:E200, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; barwniki: karminy).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 2494 kJ/ 604 kcal, Tłuszcz: 

45,40 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 20,50 g, Węglowodany: 42,30 g, w tym cukry: 37,90 g, 

Białko: 3,70 g, Sól: 0,10 g. 

30. Rolada świąteczna  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem[ ŚMIETANKA, MLEKO zagęszczone słodzone (MLEKO, cukier), sok z cytryny, 

woda, żelatyna wieprzowa]; Biszkopt [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]; Dekoracja [cukier, masło kakaowe, MLEKO pełne w proszku, emulgator: E322 

(SOJA), naturalny aromat waniliowy, barwnik: E171]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1207 kJ/ 286 kcal, Tłuszcz: 

15,31 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,33 g, Węglowodany: 32,90 g, w tym cukry: 27,11 g, 

Białko: 4,12 g, Sól: 0,24 g. 

31. Strudel makowa ze śliwką 

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

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 glukozowo-

fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat); margaryna (oleje roślinne (palmowy, 
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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. 

II PRODUKTY NA WAGĘ  

1. Ptysie ze śmietaną  

Zawartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Bita śmietana 64% [ŚMIETANKA, cukier puder, żelatyna wieprzowa]; Ciasto 

parzone[JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)),sól]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1059 kJ/252 kcal, Tłuszcz: 

19,59 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 14,64 g, Węglowodany: 15,10 g, w tym cukry: 4,68 g, 

Białko: 3,71 g, Sól: 0,18 g. 

 

III CIASTA SUCHE 

1. Babka o smaku cytrynowym 

Zawartość netto: 300 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki:  JAJA, cukier, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka wypiekowa (skrobia 

PSZENNA; cukier; substancje spulchniające: E 500, E 450, E 341; emulgatory: (E 472b, E 477); 

odtłuszczone MLEKO w proszku; syrop glukozowy; aromat; barwnik (E 160a)), mąka ziemniaczana, 

aromat, barwnik: E 160a.  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1730 kJ/411 kcal, Tłuszcz: 

22,72 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,50 g, Węglowodany: 46,27 g, w tym cukry: 25,66 g, 

Białko: 5,09 g, Sól: 0,42 g. 

2. Babka z wiśniami 

Zawartość netto: produkt na wagę 
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Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°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(MLEKO), substancja konserwująca: E 202, substancja 

zagęszczająca: E 415), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 12%]; Wiśnie drążone(16%); 

Kruszonka[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)), cukier]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1541 kJ/366 kcal, Tłuszcz: 

19,33 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,89 g, Węglowodany: 43,36 g, w tym cukry: 25,25 g, 

Białko: 4,41 g, Sól: 0,36 g. 

3. Placek marchewkowy 

Zawartość netto: 650 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, marchew(16%), cukier trzcinowy, olej rzepakowy, rodzynki(rodzynki, 

olej słonecznikowy), gruszka, JAJA, sos toffee (ŚMIETANKA, miód, cukier trzcinowy, MASŁO), 

płatki MIGDAŁOWE, substancje spulchniające: E 450, E 500, cynamon. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1184 kJ/282 kcal, Tłuszcz: 

11,78 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,02 g, Węglowodany: 39,86 g, w tym cukry: 21,55 g, 

Białko: 3,66 g, Sól: 0,29 g. 

4. Placek  z marchwią i buraczkami 

Zawartość netto: 1270 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°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 (MLECZNY), 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 1394 kJ/333 kcal, Tłuszcz: 

14,20 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,59 g, Węglowodany: 45,84 g, w tym cukry: 26,29 g, 

Białko: 4,68 g, Sól: 0,09 g. 

5. Placek sezonowy  

Zawartość netto: produkt na wagę 
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Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24 °C 

Składniki: 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)]; owoce sezonowe(39%) (truskawki*, rabarbar*, jagody*, maliny*, śliwki*, wiśnie*, 

jabłka*), kruszonka(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)), cukier). 

*Owoce sezonowe w zależności od dostępności w danym okresie 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1147 kJ/274 kcal, Tłuszcz: 

15,49 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,16 g, Węglowodany: 30,88 g, w tym cukry: 14,64 g, 

Białko: 2,26 g, Sól: 0,23 g. 

6. Zebra 

Zawartość netto: 500 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°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; margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i))]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1780 kJ/424 kcal, Tłuszcz: 

25,13 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,38 g, Węglowodany: 43,90 g, w tym cukry: 25,74 g, 

Białko: 5,05 g, Sól: 0,42 g. 

7. Piernik z powidłami  

Zawartość netto: produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Piernik [mąka ŻYTNIA, cukier, permeat serwatkowy w proszku(MLEKO), substancja 

utrzymująca wilgoć: E 420, cykoria prażona  mielona, przyprawy(cynamon, goździki, imbir, kolendra, 

pieprz), substancje spulchniające: E 300, E 450, mąka PSZENNA, aromat, barwniki: E 160a, E 

150d(SIARCZYNY));olej rzepakowy, JAJA, woda]; polewa (26%) ([miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 
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kakaowy, emulgator: E322(SOJA), naturalny aromat waniliowy), olej rzepakowy], powidła śliwkowe 

(2%) [śliwki (85%), cukier, substancja konserwująca: E202]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1893 kJ/453 kcal, Tłuszcz: 

28,30 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,87 g, Węglowodany: 45,58 g, w tym cukry: 35,35 g, 

Białko: 3,0 g, Sól: 0,18 g. 

8. Strucla drożdżowa z nadzieniem jagodowym  

Zawartość netto: 400 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, MLEKO, cukier, 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, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

drożdże, cukier wanilinowy (cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy), mączka SOJOWA, 

sól], nadzienie jagodowe (18%) [marmolada jagodowa (70%) (przecier z owoców mieszanych, cukier, 

syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E211), jagody 

(30%)], pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1188 kJ/283 kcal, Tłuszcz: 6,33 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,31 g, Węglowodany: 48,91 g, w tym cukry: 19,24 g, Białko: 

6,95 g, Sól: 0,29 g. 

 

IV. CIASTKA SZTUKOWE 

1. Bajaderka 

Zawartość netto: 260 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: 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]; marmolada (2%) (przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy (pozostałości DWUTLENKU 

SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: 

E 211, E 202); kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, polewa [cukier, margaryna (oleje roślinne( 

palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik: E160b (i)), proszek kakaowy niskotłuszczowy, 

miazga kakaowa (1,3%), emulgatory: E322 (SOJA), E476, aromat], aromat.  
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1589 kJ/380 kcal, Tłuszcz: 

18,77 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,82 g, Węglowodany: 47,06 g, w tym cukry: 17,43 g, 

Białko: 4,78 g, Sól: 0,69 g. 

10. Ciastko biszkoptowe 

Składniki: Krem [ŚMIETANKA(47%), galaretka o smaku agrestowym (woda, cukier, żelatyna 

wieprzowa, regulator kwasowości: E330, aromaty, barwniki: E133); 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]; Rolada 

ciemna[mieszanka wypiekowa[cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, dekstroza, MLEKO w 

proszku odtłuszczone, sól, substancja zagęszczająca:E415, kakao odtłuszczone ], JAJA, woda]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 774 kJ/184 kcal, Tłuszcz: 13,01 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,10 g, Węglowodany: 14,32 g, w tym cukry: 7,28 g, Białko: 

2,36 g, Sól: 0,20 g. 

2. Ciastko deserowe 

Zawartość netto: 90 g. 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem [ŚMIETANKA, serek mascarpone (ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), cukier puder, żelatyna wieprzowa]; Biszkopt[mieszanka 

cukiernicza(cukier, mąka PSZENNA , syrop glukozowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, SERWATKA w proszku, czekolada w proszku(2%)(miazga kakaowa, cukier, kakao w 

proszku obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: E 322(SOJA), substancje spulchniające: E 450, 

E 500, E 575, nieutwardzony tłuszcz palmowy, gluten PSZENNY, substancje zagęszczające: E 412, 

E 415, E 466, aromaty, sól, substancja przeciwzbrylająca: E 551, emulgatory: E 475, E 471), olej 

rzepakowy, JAJA, woda]; Poncz(woda, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

spirytus 2%); Ganasz [czekolada(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 322( 

soja),aromat), ŚMIETANKA]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1472 kJ/351 kcal, Tłuszcz: 

26,10 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 13,03 g, Węglowodany: 25,95 g, w tym cukry: 19,03 g, 

Białko: 2,76 g, Sól: 0,37 g. 

3. Ekler 

Zawartość netto: 110 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 
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Składniki: Krem budyniowy[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]; Ciasto parzone[ JAJA, mąka PSZENNA, woda, 

margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)),sól]; 

polewa[cukier, tłuszcze roślinny( oleje roślinne( palmowy, rzepakowy, koksowy, częściowo 

utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: E 471, E322; regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E160b), proszek kakaowy niskotłuszczowy, miazga kakaowa 

(1,3%), emulgatory: E322(SOJA),E476,aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 696 kJ/159 kcal, Tłuszcz: 5,92 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,22 g, Węglowodany: 23,17 g, w tym cukry: 13,73 g, Białko: 

3,06 g, Sól: 0,36 g. 

4. Napoleonka 

Zawartość netto: 160 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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)]; Ciasto[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)), cukier, smalec wieprzowy, JAJA, 

ŚMIETANKA, woda, ocet, sól]; cukier puder. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 790 kJ/187 kcal, Tłuszcz: 7,63 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,39 g, Węglowodany: 27,24 g, w tym cukry: 13,96 g, Białko: 

2,23 g, Sól: 0,46 g. 

5. Rurka z bitą  śmietaną 

Zawartość netto: 70 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Bita śmietana 57%(ŚMIETANKA, proszek stabilizujący( cukier, syrop glukozowy, 

żelatyna wieprzowa, maltodekstryna, ŚMIETANA w proszku, skrobia ziemniaczana, sól, regulator 

kwasowości: E330, aromat),woda); 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]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1300 kJ/310 kcal, Tłuszcz: 

23,43 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 12,58 g, Węglowodany: 20,98 g, w tym cukry: 8,58 g, 

Białko: 3,55 g, Sól: 0,32 g. 
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6. Tartoletka orkiszowa z owocami  

Zawartość netto: 170 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto kruche maślano-orkiszowe (38%) [mąka PSZENNA, MASŁO(18%), mąka 

ORKISZOWA(15%), cukier, żółtka JAJA, ŚMIETANKA, cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: 

etylowanilina, aromat waniliowy)], maliny(11%), rabarbar(11%), czarna porzeczka(11%). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1125 kJ/268 kcal, Tłuszcz: 

10,15 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,16 g, Węglowodany: 39,36 g, w tym cukry: 16,70 g, 

Białko: 4,28 g, Sól: 0,02 g. 

7. Tarta z owocami sezonowymi  

Zawartość netto: 700 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Owoce sezonowe 43%(truskawki, maliny, jeżyny, borówki, jagody, porzeczki*), Ciasto 

kruche[mąka PSZENNA, cukier, JAJA, smalec wieprzowy, 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, E 500; cukier 

wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy), kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu)], 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]; ŚMIETANKA]; Czekolada[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, laktoza (MLEKO), emulgator: E322 (SOJA), naturalny aromat waniliowy]; Powłoka 

żelowa[cukier, substancja żelująca: karagen, stabilizatory; E 331, E 508, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1018 kJ/245 kcal, Tłuszcz: 8,61 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,46 g, Węglowodany: 37,59 g, w tym cukry: 20,31 g, Białko: 

3,20 g, Sól: 0,23 g. 

8. Tartoletka z owocami 

Zawartość netto: 125 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°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]; ŚMIETANKA]; Ciasto kruche[mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, 

margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)),  masa 
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JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E 450, E500];Owoce 

sezonowe w zmiennych proporcjach 34% (jagody, borówki, maliny, truskawki, winogrona); 

Czekolada[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, laktoza (MLEKO),emulgator: E322 

(SOJA), naturalny aromat waniliowy]; Powłoka żelowa[cukier, substancja żelująca: karagen, 

stabilizatory; E 331, E 508, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 924 kJ/220 kcal, Tłuszcz: 8,50 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,30 g, Węglowodany: 32,80 g, w tym cukry: 20,82 g, Białko: 

2,71 g, Sól: 0,38 g. 

9. Serniczek krakowski 

Zawartość netto: 160 g. 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Masa serowa 64%[ twaróg [MLEKO, ŚMIETANKA,  podpuszczka, kultury bakterii]; 

JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, 

E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), rodzynki(rodzynki, olej słonecznikowy), proszek budyniowy (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), sok z cytryny, 

aromat]; Ciasto kruche[mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, JAJA, smalec wieprzowy, 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, E 500; cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; 

Pomada [cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1030 kJ/244 kcal, Tłuszcz: 

10,68 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,52 g, Węglowodany: 27,31 g, w tym cukry: 18,08 g, 

Białko: 9,18 g, Sól: 0,14 g. 

10. Kremówka o smaku wanilii 

Zawartość netto: 125 g. 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Krem śmietanowo- waniliowy[ŚMIETANKA(70%), woda, proszek stabilizujący(cukier, 

syrop glukozowy, żelatyna, maltodekstryna, ŚMIETANKA w proszku, skrobia ziemniaczana 

modyfikowana, sól, regulator kwasowości: E330, aromat); pasta waniliowa 2,8% (syrop 

cukrowy(cukier, woda), syrop glukozowy, żółtka JAJ, aromaty, substancja zagęszczająca : 1422, 

barwniki: 160a, laska wanilii)]; 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]; margaryna (oleje 
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roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), spirytus (1,1%)]; 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]; Biszkopt[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.]; cukier puder. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1181 kJ/281 kcal, Tłuszcz: 

22,03 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 12,50 g, Węglowodany: 18,28 g, w tym cukry: 8,27 g, 

Białko: 2,32 g, Sól: 0,28 g. 

11. Tartoletka z mąki ryżowej z owocami  

Zawartość netto: 155 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto z mąki ryżowej (65%) [śliwki suszone, MASŁO, JAJA, cukier puder, mąka 

ryżowa(13%), ORZECHY WŁOSKIE, substancje spulchniające: E 500(ii), cynamon], wiśnie bez 

pestek (35%), siemię lniane, płatki OWSIANE. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1272 kJ/308 kcal, Tłuszcz: 

15,82 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,78 g, Węglowodany: 34,97 g, w tym cukry: 4,53 g, 

Błonnik: 3,17 g, Białko: 4,77 g, Sól: 0,06 g. 

12.  Batonik Nuss 

Kategoria: wyroby ciastkarskie z ciast biszkoptowo-tłuszczowych 

Zawartość netto: 115 g 

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Ciasto (21%) [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, 

czekolada (2%) (cukier, tłuszcz kakaowy, olej palmowy, kakao w proszku, emulgator: E322 (SOJA), 

aromat).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1943 kJ/465 kcal; tłuszcz: 

29,44 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11,12 g, węglowodany: 40,55 g, w tym cukry: 33,92 g, 

białko: 8,42 g, sól: 0,39 g. 
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13. Batonik dyniowy  

Kategoria: wyroby ciastkarskie z ciast biszkoptowo-tłuszczowych 

Zawartość netto: 80 g 

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Dynia (29%) , mąka PSZENNA, cukier trzcinowy, ORZECH WŁOSKI, MASŁO, JAJA, 

cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy), proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające: węglany sodu, difosforany, mąka PSZENNA), cynamon, imbir, sól; ganasz 

[czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w 

proszku, tłuszcz MLECZNY, laktoza(MLEKO), emulgatory: E322(SOJA), E476; aromat), 

ŚMIETANKA]; ORZECH WŁOSKI.  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1537 kJ/369 kcal; tłuszcz: 

20,86 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,28 g, węglowodany: 37,94 g, w tym cukry: 22,68 g, 

białko: 6,20 g, sól: 0,49 g. 

 

14. Rogal Marcina  

 

Składniki: Masa makowa 32% [mak biały (19%), 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), JAJA, ORZECH 

WŁOSKI(6%), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, 

E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), aromat]; ciasto [mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA; glukoza; sól; gluten 

pszenny; emulgatory: E471, E472e; środek do przetwarzania mąki E300; enzymy (amylaza, 

ksylazana) (PSZENICA)); 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, JAJA, drożdże], Pomada cukiernicza [cukier, syrop glukozowy, woda]; 

ORZECHY ARACHIDOWE (9%). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1484 kJ/353 kcal, Tłuszcz: 

19,22 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,72 g, Węglowodany: 37,30 g, w tym cukry: 17,55 g, 

Białko: 7,35 g, Sól: 0,48 g. 

15. Batonik piernikowy 

Kategoria: wyroby ciastkarskie z ciast biszkoptowo-tłuszczowych 

Zawartość netto: 100 g 

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

Składniki: Piernik [mąka ŻYTNIA, cukier, permeat serwatkowy w proszku(MLEKO), substancja 

utrzymująca wilgoć: E 420, cykoria prażona  mielona, przyprawy (cynamon, goździki, imbir, kolendra, 

pieprz), substancje spulchniające: E 300, E 450, mąka PSZENNA, aromat, barwniki: E 160a, E 150d 
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(SIARCZYNY));olej rzepakowy, JAJA, woda], polewa (24%) (cukier, częściowo utwardzone tłuszcze 

roślinne: palmowy, rzepakowy, serwatka w proszku(MLEKO), odtłuszczone MLEKO w proszku, kakao 

o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy, emulgator: E 470, aromat, barwniki: E 160a, E 

160c), powidła śliwkowe (2%) (śliwki (85%), cukier, substancja konserwująca: E202), olej rzepakowy. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 1853 kJ/442 kcal; tłuszcz: 

25,24 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,68 g, węglowodany: 50,0 g, w tym cukry: 37,66 g, 

białko: 2,98 g, sól: 0,22 g. 

 

V. DROŻDŻÓWKI 

1. Bułeczki z czarną porzeczką 

Zawartość netto: Produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C/4°C-dla produktów do wypieku 

Składniki: Ciasto drożdżowe[ 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)); ŚMIETANKA, JAJA, cukier, drożdże, cukier wanilinowy ( 

cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; Porzeczka prażona 31,5%[czarne porzeczki 50%, 

syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: E418; 

regulator kwasowości: E330, E372; substancje konserwujące: E202, E211]; Pomada [cukier, syrop 

glukozowy, woda, olej rzepakowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1343 kJ/324 kcal, Tłuszcz: 

13,53 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,43 g, Węglowodany: 44,79 g, w tym cukry: 14,60 g, 

Białko: 4,21 g, Sól: 0,08 g. 

2. Drożdżowe ciasteczka z toffi  

Zawartość netto: Produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [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)); ŚMIETANKA, JAJA, cukier, drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), cukier wanilinowy (cukier, aromaty: etylowanilina, aromat 

waniliowy)]; Toffi (14%) [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]; Pomada [cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy]; polewa [ cukier, 

margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), proszek 

kakaowy niskotłuszczowy, miazga kakaowa (1,3%), emulgatory: E322(SOJA),E476,aromat].  
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1572 kJ/375 kcal, Tłuszcz: 

19,43 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,69 g, Węglowodany: 42,72 g, w tym cukry: 13,28 g, 

Białko: 6,63 g, Sól: 0,14 g. 

3. Bułka z budyniem 

Zwartość netto: 110 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe[mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne( 

palmowy rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY 

(mąka PSZENNA, woda), sól, aromat, barwnik: E160a];Krem budyniowy(32,9%)[ 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];Pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1095 kJ/262 kcal, Tłuszcz: 6,12 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,26 g, Węglowodany: 45,44 g, w tym cukry: 16,50 g, Białko: 

5,39 g, Sól: 0,35 g. 

4. Bułka z serem 

Zwartość netto: 130 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe[mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne( 

palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY 

(mąka PSZENNA, woda), sól, aromat]; Masa serowa (25 %)twaróg [MLEKO,ŚMIETANKA, 

podpuszczka, kultury bakterii]; cukier, JAJA, krem budyniowy[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), cukier 

wanilinowy( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; Pomada cukiernicza[cukier, syrop 

glukozowy, woda, olej rzepakowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1298 kJ/309 kcal, Tłuszcz: 

9,45 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,53 g, Węglowodany: 48,12 g, w tym cukry: 18,35 g, 

Białko: 7,28 g, Sól: 0,23 g. 

5. Bułka z wiśniami 

Zwartość netto: 110 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 
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Składniki: Ciasto drożdżowe[mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne( 

palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY 

(mąka PSZENNA, woda), sól, aromat];Wiśnia (14%). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1129 kJ/269 kcal, Tłuszcz: 8,11 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,92 g, Węglowodany: 42,93 g, w tym cukry: 11,86 g, Białko: 

5,47 g, Sól: 0,23 g. 

6. Bułka z truskawkami  

Zwartość netto: 135 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik: E 160b (i)), drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, aromat]; truskawki (34%), kruszonka (17%) [mąka 

PSZENNA, cukier, margaryna], pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1033 kJ/247 kcal, Tłuszcz: 

7,60 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,67 g, Węglowodany: 39,28 g, w tym cukry: 11,13 g, 

Białko: 4,64 g, Sól: 0,18 g. 

7. Bułka z rabarbarem i budyniem  

Zwartość netto: 140 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik: E 160b (i)), drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, aromat]; rabarbar (24,5%), krem budyniowy (12%) [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]; kruszonka (10%) [mąka PSZENNA, cukier, margaryna], pomada (cukier, syrop 

glukozowy, woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 976 kJ/234 kcal, Tłuszcz: 6,18 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,17 g, Węglowodany: 39,4 g, w tym cukry: 13,64 g, Białko: 

4,29 g, Sól: 0,23 g. 

9. Bułka ze śliwką 

Zawartość netto: 130 g  
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Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik: E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY 

(mąka PSZENNA, woda), sól, aromat]; śliwka (34%), kruszonka (9%) (mąka PSZENNA, cukier, 

margaryna), pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 974 kJ/233 kcal, Tłuszcz: 6,59 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,31 g, Węglowodany: 37,89 g, w tym cukry: 10,52 g, Białko: 

4,80 g, Sól: 0,20 g. 

8. Chałka 

Zwartość netto: 185 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, JAJA, MLEKO, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), 

woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i))), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, 

woda), aromat, sól. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1297 kJ/309 kcal, Tłuszcz: 

9,77 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,29 g, Węglowodany: 48,83 g, w tym cukry: 9,76 g, 

Białko: 6,88 g, Sól: 0,30 g. 

9. Ciasto drożdżowe 

Zwartość netto: 350 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, JAJA, MLEKO, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), 

woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, 

woda), aromat, sól. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1382 kJ/330 kcal, Tłuszcz: 

10,18 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,73 g, Węglowodany: 52,39 g, w tym cukry: 11,80 g, 

Białko: 6,33 g, Sól: 0,28 g. 

10. Makowiec zwijany 

Zwartość netto: 650 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 
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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); margaryna (oleje roślinne( 

palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)); rodzynki(rodzynki, olej 

słonecznikowy), miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat) aromat]; Ciasto drożdżowe[ mąka PSZENNA, JAJA, MLEKO, cukier, margaryna 

(oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, 

naturalny kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), aromat, sól]; Pomada [cukier, syrop glukozowy, 

woda, olej rzepakowy]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1320 kJ/330 kcal, Tłuszcz: 

13,38 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,31 g, Węglowodany: 43,37 g, w tym cukry: 22,86 g, 

Białko: 7,46 g, Sól: 0,21 g. 

11. Pączek 

Zwartość netto: 80 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA; marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy, 

aroniowy (pozostałości DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: E 211, E 202); Pomada (cukier, syrop glukozowy, 

woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1240 kJ/295 kcal, Tłuszcz: 9,18 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,40 g, Węglowodany: 48,41 g, w tym cukry: 22,86 g, Białko: 

4,18 g, Sól: 0,22 g. 

12. Pączek z pudrem 

Zwartość netto: 70 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA; marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy, 
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aroniowy( pozostałości DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: E 211, E 202). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1249 kJ/298 kcal, Tłuszcz: 

10,82 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,14 g, Węglowodany: 44,42 g, w tym cukry: 13,12 g, 

Białko: 5,06 g, Sól: 0,27 g. 

13. Pączek precel 

Zwartość netto: 80 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1334 kJ/318 kcal, Tłuszcz: 

12,10 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,68 g, Węglowodany: 45,81 g, w tym cukry: 5,38 g, 

Białko: 5,83 g, Sól: 0,29 g. 

14. Pączek z nadzieniem Toffi 

Zwartość netto: 80 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe[mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje 

roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA]; nadzienie toffi 13%[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]; polewa [cukier, 

tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (palmowy, rzepakowy (36%)); proszek kakaowy 

niskotłuszczowy (16%), miazga kakaowa (1,3%), emulgatory: E322(SOJA), E476;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)]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1388 kJ/330 kcal, Tłuszcz: 

12,63 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,76 g, Węglowodany: 48,46 g, w tym cukry: 21,32 g, 

Białko: 5,17 g, Sól: 0,25 g. 

15. Pączek z jabłkiem 

Zwartość netto: 80 g 
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Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA]; jabłka prażone 35,7% [owoc jabłka, cukier, 

skrobia modyfikowana, stabilizator: E327, substancja konserwująca: E202; aromat];cukier puder. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 919 kJ/219 kcal, Tłuszcz: 3,43 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,33 g, Węglowodany: 41,98 g, w tym cukry: 9,63 g, Białko: 

4,50 g, Sól: 0,23 g. 

16. Pączek z powidłami śliwkowymi 

Zawartość netto: 80 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA; powidła śliwkowe(16%)[śliwki, cukier, substancja 

konserwująca: E202]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1350 kJ/322 kcal, Tłuszcz: 

11,23 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,25 g, Węglowodany: 49,37 g, w tym cukry: 26,61 g, 

Białko: 5,11 g, Sól: 0,18 g. 

17. Pączek z nadzieniem jagodowym  

Zawartość netto: 130 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA]; marmolada jagodowa (22%) (przecier z owoców 

mieszanych, cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E211); jagody (9%); pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1000 kJ/238 kcal, Tłuszcz: 1,8 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,64 g, Węglowodany: 49,81 g, w tym cukry: 20,39 g, Białko: 

5,02 g, Sól: 0,20 g. 
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18. Pączek z wiśnią 

Zawartość netto: 140 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, żółtka JAJ, cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, naturalny kwas PSZENNY (mąka 

PSZENNA, woda), sól, aromat, mączka SOJOWA; wiśnie w żelu (47%) [wiśnia, cukier, skrobia 

kukurydziana, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca: E202]; pomada (cukier, syrop 

glukozowy, woda, olej rzepakowy).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 873 kJ/209 kcal, Tłuszcz: 3,04 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,99 g, Węglowodany: 40,13 g, w tym cukry: 14,18 g, Białko: 

4,49 g, Sól: 0,18 g. 

19. Jagodzianka 

Zwartość netto: 130 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, MLEKO, JAJA, cukier, margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), mączka SOJOWA, drożdże, 

naturalny kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, aromat]; masa jagodowa (45%) (jagody 

(75%), marmolada jagodowa (25%) (przecier z owoców mieszanych , cukier, syrop glukozowy, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E211), cukier puder. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 946 kJ/227 kcal, Tłuszcz: 4,40 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,56 g, Węglowodany: 41,81 g, w tym cukry: 11,93 g, Białko: 

4,06 g, Sól: 0,17g. 

20. Pierożki z kapusta i pieczarkami 

Zwartość netto: produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C/4°C-dla produktów do wypieku  

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]; Farsz 32,4%[ kapusta kiszona 

(60%), pieczarki krojone(48%), cebula krojona, olej roślinny (rzepakowy), sól, skrobia 

modyfikowana, mieszanka przypraw(SELER, SOJA), substancja konserwująca:E202]. 
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 995 kJ/237 kcal, Tłuszcz: 

16,67 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,54 g, Węglowodany: 18,41 g, w tym cukry: 0,33 g, 

Białko: 3,12 g, Sól: 0,88 g. 

21. Rogaliki  

Zwartość netto: produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C/4°C-dla produktów do wypieku  

Składniki: Ciasto drożdżowe[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)), ŚMIETANKA, JAJA, cukier, drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat 

waniliowy), barwnik:E160a]; marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy( pozostałości 

DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancje 

konserwujące: E 211, E 202); Pomada (cukier, syrop glukozowy, woda, olej rzepakowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1442 kJ/344 kcal, Tłuszcz: 

16,19 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,48 g, Węglowodany: 44,00 g, w tym cukry: 12,46 g, 

Białko: 4,92 g, Sól: 0,09 g. 

22. Pączki śnieżne kule 

Zwartość netto: produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Maślanka( MAŚLANKA naturalna pasteryzowana, MLEKO pasteryzowane, MLEKO  

odtłuszczone w proszku, żywe kultury bakterii), mieszanka wypiekowa(mąka PSZENNA, cukier, 

ekstrakt(groch), gluten PSZENNY, skrobia kukurydziana, białko JAJA w proszku, substancje 

zagęszczające: E412, E415, glukoza, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: 

E472e, substancja spulchniająca: E 500, sól, aromat), JAJA, mąka PSZENNA, cukier, olej 

rzepakowy, smalec wieprzowy . 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 955 kJ/230 kcal, Tłuszcz: 6,65 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,57 g, Węglowodany: 35,84 g, w tym cukry: 14,47 g, Białko: 

5,55 g, Sól: 0,60 g. 

23. Kruche pierożki z jabłkiem  

Zwartość netto: produkt na wagę 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Jabłka prażone52%(owoc jabłka, cukier, skrobia modyfikowana, stabilizator: E327, 

substancja konserwująca: E 202; aromat); Ciasto kruche [mąka PSZENNA, margaryna (oleje 

roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: 
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kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), żółtka JAJ, cukier, 

ŚMIETANA, sól]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1162 kJ/276 kcal, Tłuszcz: 

11,06 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,25 g, Węglowodany: 41,06 g, w tym cukry: 22,26 g, 

Białko: 2,74 g, Sól: 0,12 g. 

24. Warkocz makowy 

Zwartość netto: 700 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Masa makowa 58%[ 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); margaryna (oleje roślinne( 

palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)); rodzynki( rodzynki, olej 

słonecznikowy), miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat) aromat]; Ciasto drożdżowe[ mąka PSZENNA, JAJA, MLEKO, cukier, margaryna 

(oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), drożdże, 

naturalny kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), aromat, sól]; Pomada cukiernicza [cukier, syrop 

glukozowy, woda, olej rzepakowy]; płatki MIGDAŁOWE, ORZECH ARACHIDOWY. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1314 kJ/318 kcal, Tłuszcz: 

12,90 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,82 g, Węglowodany: 42,85 g, w tym cukry: 23,05 g, 

Białko: 5,84 g, Sól: 0,15 g. 

25. Rogale  Marcina 

Składniki: Masa makowa40%[ mak biały (19%), 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], JAJA, ORZECH 

WŁOSKI(9,5%), margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, 

E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), aromat]; ciasto[mieszanka wypiekowa(mąka PSZENNA; glukoza; sól; gluten 

pszenny; emulgatory: E471, E472e; środek do przetwarzania mąki E300; enzymy (amylaza, 

ksylazana)(PSZENICA); 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, JAJA, drożdże], Pomada cukiernicza[cukier, syrop glukozowy, woda, olej 

rzepakowy]; ORZECHY ARACHIDOWE. 
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1460 kJ/348 kcal, Tłuszcz: 

18,81 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,59 g, Węglowodany: 37,42 g, w tym cukry: 17,62 g, 

Białko: 6,76 g, Sól: 0,47 g. 

26. Zawijańce serowe z cynamonem 

Zwartość netto: produkt na wagę   

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Ciasto drożdżowe[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)), ŚMIETANKA, JAJA, cukier, drożdże, cukier wanilinowy 

(cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; Masa serowa(43%)[ twaróg [MLEKO, 

ŚMIETANKA, podpuszczka, kultury bakterii]; cukier, JAJA, krem budyniowy[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), 

cukier wanilinowy( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; cynamon(0,17%). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1162 kJ/276 kcal, Tłuszcz: 

11,23 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,90 g, Węglowodany: 34,93 g, w tym cukry: 15,13 g, 

Białko: 8,50 g, Sól: 0,13 g. 

27. Drożdżowe rogaliki toffi 

Zwartość netto: produkt na wagę  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Ciasto drożdżowe[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)), ŚMIETANKA, JAJA, cukier, drożdże, naturalny kwas 

PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), cukier wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat 

waniliowy)]; Toffi 23%[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]; Polewa (cukier, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne: palmowy, 

rzepakowy, serwatka w proszku(MLEKO), odtłuszczone 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 1614 kJ/384 kcal, Tłuszcz: 

19,74 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,80 g, Węglowodany: 44,44 g, w tym cukry: 16,40 g, 

Białko: 6,73 g, Sól: 0,15 g. 

28.  Bułka wiedeńska 
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Zwartość netto: 70 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Mąka PSZENNA, MLEKO, cukier, 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, MLEKO odtłuszczone w proszku, drożdże, naturalny 

kwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), cukier wanilinowy (cukier, aromaty: etylowanilina, aromat 

waniliowy), mączka SOJOWA, sól.    

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1270 kJ/303 kcal, Tłuszcz: 7,88 g, w tym 

kwasy tłuszczowe nasycone: 2,94 g, Węglowodany: 48,58 g, w tym cukry: 13,98 g, Białko: 8,66 g, Sól: 0,37 g. 

29.  Rożek francuski z jabłkiem 

Zawartość netto: 90g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie 

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: Jabłka prażone (36%) (owoc jabłka (90%), cukier, skrobia modyfikowana, stabilizator: 

E327, substancja konserwująca: E 202; aromat); 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). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1273 kJ/303 kcal, Tłuszcz: 

18,53 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,01 g, Węglowodany: 30,55 g, w tym cukry: 10,19 g, 

Białko: 3,24 g, Sól: 0,39g. 

VI. CIASTKA 

1. Bezy 

Zwartość netto: 100 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Cukier, białko JAJ, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1322 kJ/312 kcal, Tłuszcz: 3,22 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,99 g, Węglowodany: 66,55 g, w tym cukry: 66,31 g, Białko: 

4,14g, Sól: 0,10 g. 

2. Bezy czekoladowe  

Zwartość netto: 100 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  
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Składniki: Cukier, białko JAJ, czekolada14% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 

322(SOJA), aromat). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1330 kJ/314 kcal, Tłuszcz: 6,26 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,74 g, Węglowodany: 60,87 g, w tym cukry: 60,16 g, Białko: 

3,49 g, Sól: 0,07 g. 

3. Ciastka „ Kocie Łapki” 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy( pozostałości 

DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancje 

konserwujące: E 211, E 202); JAJA.   

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1779 kJ/423 kcal, Tłuszcz: 

21,81 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,09 g, Węglowodany: 51,91 g, w tym cukry: 5,41 g, 

Białko: 4,33 g, Sól: 0,12 g. 

4. Ciastka Koktajlowe 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder; JAJA; polewa[ cukier, margaryna (oleje roślinne( palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), proszek kakaowy niskotłuszczowy, miazga 

kakaowa (1,3%), emulgatory: E322(SOJA),E476,aromat].   

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1942 kJ/462 kcal, Tłuszcz: 

25,96 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,56 g, Węglowodany: 51,38 g, w tym cukry: 1,17 g, 

Białko: 5,29 g, Sól: 0,13 g. 

5. Ciastka Pieguski 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: E 

471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 
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barwnik:E160b(i)), cukier puder; JAJA; czekolada[ cukier, częściowo uwodornione i nieuwodornione 

tłuszcze roślinne (palma), odtłuszczone kakao w proszku (15,8%), emulgator: E322 (SOJA), E492; 

aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1924 kJ/459 kcal, Tłuszcz: 

25,08 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10,11 g, Węglowodany: 52,59 g, w tym cukry: 6,08 g, 

Białko: 4,97 g, Sól: 0,15 g. 

6. Ciastka Słoneczko 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, JAJA, marmolada(przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy( 

pozostałości DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromat, substancje konserwujące: E 211, E 202). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1717 kJ/408 kcal, Tłuszcz: 

20,36 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,54 g, Węglowodany: 51,78 g, w tym cukry: 8,32 g, 

Białko: 4,07 g, Sól: 0,12 g. 

7. Ciastka maślane muszelki 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier, MASŁO(11%), JAJA. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1901 kJ/453 kcal, Tłuszcz: 

25,54 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11,38 g, Węglowodany: 52,44 g, w tym cukry: 2,13 g, 

Białko: 4,94 g, Sól: 0,08 g. 

8. Ciastka Basi 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier, JAJA, ŚMIETANKA, smalec wieprzowy, cukier wanilinowy (cukier, 

aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy), substancje spulchniające: E 450, E 500. 
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1725 kJ/410 kcal, Tłuszcz: 

20,62 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,10 g, Węglowodany: 51,00 g, w tym cukry: 18,35 g, 

Białko: 4,71 g, Sól: 0,08 g. 

9. Ciastka czekoladowe języczki 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, JAJA; czekolada deserowa(2%)(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: E 322( soja),aromat); kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 12%; czekolada 

biała(1%)(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, 

tłuszcz MLECZNY, laktoza (MLEKO),emulgatory: E322(SOJA),E476; aromat). 

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1865 kJ/478 kcal, Tłuszcz: 

25,10 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,43 g, Węglowodany: 43,93 g, w tym cukry: 3,92 g, 

Białko: 5,09 g, Sól: 0,21 g. 

10. Cygaretki z powidłami 

Zwartość netto: 300 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Ciasto kruche [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)), żółtka JAJ, cukier, ŚMIETANA, sól]; powidła 

śliwkowe(16%) [śliwki, cukier, substancja konserwująca: E202]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1627 kJ/387 kcal, Tłuszcz: 

17,51 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,67 g, Węglowodany: 51,91 g, w tym cukry: 23,67 g, 

Białko: 4,96 g, Sól: 0,20 g. 

11. Rogaliki kruche 

Zwartość netto: 300 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Ciasto kruche [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)), żółtka JAJ, cukier, ŚMIETANA, sól]; marmolada 

(przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy( pozostałości DWUTLENKU SIARKI), cukier, błonnik, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: E 211, E 202); Dekoracja 



St
ro

n
a4

2
 

                                                                           [Wpisz tutaj] 

NATURAL SWEET GOOD 

SP. Z O O., SP.K. 

UL.WYZWOLENIA 40,09-300 ŻUROMIN 

NIP 511 00 02 876;TEL 519 494 923 
 

[cukier, masło kakaowe, MLEKO pełne w proszku, emulgator: E322(SOJA), naturalny aromat 

waniliowy, barwnik: E171]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1698 kJ/404 kcal, Tłuszcz: 

21,78 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,29 g, Węglowodany: 45,49 g, w tym cukry: 10,55 g, 

Białko: 6,11 g, Sól: 0,25 g. 

12. Słomka Ptysiowa 

Zwartość netto: 225 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1009 kJ/240 kcal, Tłuszcz: 

12,93 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,59 g, Węglowodany: 24,01 g, w tym cukry: 7,22 g, 

Białko: 6,69 g, Sól: 0,15 g. 

13. Groszek Ptysiowy 

Zwartość netto: 150 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje roślinne( palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: E 202, barwnik: E 160b(i)).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 957 kJ/228 kcal, Tłuszcz: 

13,94 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,95 g, Węglowodany: 18,15 g, w tym cukry: 0,05 g, 

Białko: 7,21 g, Sól: 0,16 g. 

      14. Piwoszki 

Zawartość netto: 200 g  

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie 

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C 

Składniki: JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 

emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E 202, 

barwnik:E160b(i)), posypka (13%) (siemię lniane, sezam, sól, zioła prowansalskie).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1040 kJ/251 kcal, Tłuszcz: 16,58 g, w tym 

kwasy tłuszczowe nasycone: 4,75 g, Węglowodany: 16,20 g, w tym cukry: 0,08 g, Białko: 8,18 g, Sól: 3,93 g. 
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     15. Orzeszki 

Zawartość netto: 300 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Krem[ tłuszcz roślinny częściowo utwardzony(palmowy, rzepakowy), cukier, MLEKO pełne 

w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 8%, 

serwatka w proszku(MLEKO), miazga kakaowa, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromaty]; Ciasto 

kruche[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)), cukier, żółtka JAJ, substancje spulchniające: E 450, E 500].  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 2067 kJ/491 kcal, Tłuszcz: 

31,92 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 13,97 g, Węglowodany: 44,20 g, w tym cukry: 35,05 g, 

Białko: 7,24 g, Sól: 0,06 g. 

16. Batonik Baunty 

Zawartość netto: 300 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Brownie[ cukier, mąka PSZENNA, JAJA, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, olej 

rzepakowy, sól, białko JAJA kurzego w proszku, aromat, emulgatory: E472b, E 471, 

przeciwutleniacz: E 306]; Masa kokosowa30%[MLEKO zagęszczone słodzone(MLEKO, cukier), 

wiórki kokosowe 56,5%]; Czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

E 322(SOJA), aromat). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1934 kJ/466 kcal, Tłuszcz: 

26,18 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 17,59 g, Węglowodany: 50,42 g, w tym cukry: 40,50 g, 

Białko: 5,24 g, Sól: 0,32 g. 

17. Faworki 

Zwartość netto: 200 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Mąka PSZENNA, JAJA, ŚMIETANKA, 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)), MASŁO, ocet spirytusowy, cukier 

wanilinowy(cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy). 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1470 kJ/350 kcal, Tłuszcz: 

15,88 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,11 g, Węglowodany: 43,48 g, w tym cukry: 0,81 g, 

Białko: 7,75 g, Sól: 0,09 g. 
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18. Ciastka Stokrotki 

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, JAJA, aromat, barwnik: E 160a, polewa [cukier, tłuszcze roślinne 

częściowo utwardzone (palmowy, rzepakowy (36%)); proszek kakaowy niskotłuszczowy (16%), 

miazga kakaowa (1,3%), emulgatory: E322(SOJA), E476; 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)]. 

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 2031 kJ/484 kcal, Tłuszcz: 

29,66 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11,06 g, Węglowodany: 48,86 g, w tym cukry: 6,16 g, 

Białko: 4,81 g, Sól: 0,13 g. 

19. Ciastka kokosowe  

Zwartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, JAJA, wiórki kokosowe (7,4%).  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1992 kJ/477 kcal, Tłuszcz: 

27,71 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 12,48 g, Węglowodany: 50,33 g, w tym cukry: 0,52 g, 

Białko: 5,40 g, Sól: 0,13 g. 

20. Bezy z mascarpone 

Zawartość netto: 0,111 g 

Termin przydatności do spożycia: 72h od daty dostawy 

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

 

Składniki: Krem Mascarpone (64%) [serek mascarpone (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), ŚMIETANKA, cukier puder]; Beza [cukier,  białko JAJA, woda]; 

Truskawka (29%).  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 997 kJ/237 kcal; tłuszcz: 12,01 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,7 g, węglowodany: 29,6 g, w tym cukry: 25,65 g, białko: 2,41 

g, sól: 0,06 g. 

21. Deser mango marakuja 
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Zawartość netto: 800 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie 

Warunki przechowywania: temperatura 4°C 

 

Składniki: Ciasto orkiszowe [mąka PSZENNA, MASŁO, mąka ORKISZOWA (15%), cukier, żółtka 

JAJ, ŚMIETANKA, cukier waniliowy (cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)], krem 

(63%) [ŚMIETANKA, JOGURT naturalny (35%) (MLEKO, BIAŁKA mleka, żywe kultury bakterii), 

MLEKO, woda, ziarno chia (5%), ksylitol, żelatyna wieprzowa, cukier waniliowy (cukier, aromaty: 

etylowanilina, aromat waniliowy)], żelka (18%) (woda, mango pasteryzowane (12%) (pulpa z mango 

98%, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), ksylitol, pulpa z marakują (4%) (przecier 

marakui (100%), żelatyna wieprzowa).  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: wartość energetyczna 861 kJ/205 kcal; tłuszcz: 12,98 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,79 g, węglowodany: 18,42 g, w tym cukry: 7,75 g, białko: 

3,40 g, sól: 0,08 g. 

22. Ciastka podusie z marmoladą  

Zawartość netto: 1000 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: 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)), cukier puder, JAJA, substancja spulchniająca: E 500, sól, aromat, barwnik: 

E160b(i); marmolada (24%) (przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy (pozostałości DWUTLENKU 

SIARKI), cukier, błonnik, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancje konserwujące: 

E 211, E 202);  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1678 kJ/399 kcal, Tłuszcz: 

19,81 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,29 g, Węglowodany: 50,45 g, w tym cukry: 11,25 g, 

Białko: 4,34 g, Sól: 0,19 g. 

23. Ciasteczka z wróżbą 

Zawartość netto: 200 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Ciasto kruche [mąka PSZENNA, MASŁO, margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy), woda, emulgatory: E 471, E 475, E322, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: E 202, barwnik:E160b(i)), żółtka JAJ, cukier, ŚMIETANA, sól].  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1771 kJ/422 kcal, Tłuszcz: 

23,28 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11,79 g, Węglowodany: 46,06 g, w tym cukry: 9,38 g, 

Białko: 6,49 g, Sól: 0,21 g. 

24. Pierniczki do dekoracji – zestaw 
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Zawartość netto: 200 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Mąka PSZENNA, miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), JAJA, MASŁO, cukier, przyprawa do piernika (cynamon 

(44%), imbir (11%), goździki, cukier, gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon – 4%, pieprz czarny, 

ziele angielskie), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: węglany sodu, difosforany, mąka PSZENNA).  

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1519 kJ/361 kcal, Tłuszcz: 9,37 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,55 g, Węglowodany: 62,61 g, w tym cukry: 31,75 g, Białko: 

5,94 g, Sól: 0,08 g. 

25. Sanie św. Mikołaja 

Zawartość netto: 1800 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: [Mąka PSZENNA, miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), JAJA, MASŁO, cukier, przyprawa do piernika (cynamon 

(44%), imbir (11%), goździki, cukier, gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon – 4%, pieprz czarny, 

ziele angielskie), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: węglany sodu, difosforany, mąka PSZENNA)], białko JAJA, cukier puder, barwniki: 

(E 101, E 160 a, E 160 b (i), E 171, E 172 – w zależności od użytego koloru); masa 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]. 

 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 2307 kJ/549 kcal, Tłuszcz: 

17,33 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10,28 g, Węglowodany: 88,28 g, w tym cukry: 38,77 g, 

Białko: 8,96 g, Sól: 0,12 g. 

26. Choinka z piernika 

Zawartość netto: 290 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 18-24°C  

Składniki: Ciasto [mąka PSZENNA, miód sztuczny (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), JAJA, MASŁO, cukier, przyprawa do piernika (cynamon 

(44%), imbir (11%), goździki, cukier, gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon – 4%, pieprz czarny, 

ziele angielskie), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: węglany sodu, difosforany, mąka PSZENNA)], polewa [cukier, tłuszcz roślinny 

palmowy, lej roślinny rzepakowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy 

(2,5%), emulgatory: E 472 a, lecytyna słonecznikowa, aromat], posypka [cukier, syrop glukozowy, 
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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], masa 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].  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1671 kJ/397 kcal, Tłuszcz: 

13,37 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,26 g, Węglowodany: 63,81 g, w tym cukry: 35,62 g, 

Białko: 4,81 g, Sól: 0,06 g. 

VII. Torty 

1. Tort porzeczka –marakuja 

Zwartość netto: 1200 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Biszkopt [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]; Krem porzeczkowy 25%[ŚMIETANKA, porzeczka prażona9,4%[czarne porzeczki 50%, syrop 

glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: E 418, regulatory 

kwasowości: kwas cytrynowy, E 327;substancje konserwujące: E 202, E211]; Krem marakuja 

22%[ŚMIETANKA, mango z marakują w żelu(40%)mango 45%, cukier, woda, marakuja 5%, skrobia 

modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, sól, barwnik: luteina]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1067 kJ/256 kcal, Tłuszcz: 

10,49 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,69 g, Węglowodany: 37,33 g, w tym cukry: 28,92 g, 

Białko: 2,15 g, Sól: 0,09 g. 

2. Tort bezowy  

Zwartość netto: 970 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem Mascarpone[ serek mascarpone(pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), ŚMIETANKA, cukier puder]; Beza 34%[cukier, białko JAJA, woda]; 

Żel owocowy[mango 45%, cukier, woda, marakuja 5%, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

sól, barwnik: luteina]; borówka amerykańska, porzeczka czerwona, jeżyny, maliny, figi, karambola. 
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1181 kJ/281 kcal, Tłuszcz: 

14,88 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,75 g, Węglowodany: 33,89 g, w tym cukry: 30,36 g, 

Białko: 2,57 g, Sól: 0,06 g. 

3. Torcik czarna porzeczka 

Zwartość netto: 850 g/1900 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Porzeczka prażona45%(czarne porzeczki, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: E418; regulatory kwasowości: E330, E372; substancje 

konserwujące: E202, E211); ŚMIETANKA, żelatyna wieprzowa; Krem angielski[ŚMIETANKA, 

czekolada (cukier, oleje i tłuszcze roślinne (kokosowy, palmowy), kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu (20%), emulgator:E322(SOJA), aromat, MLEKO, żółtka JAJ, żelatyna wieprzowa]; 

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]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 584 kJ/144 kcal, Tłuszcz: 7,69 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,46 g, Węglowodany: 16,43 g, w tym cukry: 11,88 g, Białko: 

0,84 g, Sól: 0,05 g. 

4. Torcik czarny las 

Zwartość netto: 880 g/1700 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem śmietankowy(25%)[ŚMIETANKA, cukier puder, żelatyna wieprzowa]; 

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 wieprzowa];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 700 kJ/ 167 kcal, Tłuszcz: 

12,53 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,20 g, Węglowodany: 12,01 g, w tym cukry: 9,28 g, 

Białko: 1,39 g, Sól: 0,05 g. 

5. Tort czekoladowy 
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Zwartość netto: 930 g/2100 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem czekoladowy 58%[ czekolada(cukier, tłuszcz kakaowy, olej palmowy, kakao w 

proszku, emulgator:E322(SOJA),aromat), ŚMIETANKA ; śmietana roślinna (woda, tłuszcz roślinny( 

olej palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY), cukier, stabilizatory: E420, 

E460, E466, E463; emulgatory: E322(SOJA), E472e, E472b; BIAŁKA MLEKA( KAZEINIAN sodu), 

aromaty, regulatory kwasowości: E340, E331;  barwnik: E 160a)]; Biszkopt  [mieszanka 

wypiekowa[cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, dekstroza, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

sól, substancja zagęszczająca:E415, kakao odtłuszczone ], JAJA, woda]; Wiśnia w kompocie[wiśnie 

bez pestek, cukier, woda]; Ganasz [czekolada(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

E 322( soja),aromat), ŚMIETANKA]; Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, SERWATKA w proszku, LAKTOZA,  miazga kakaowa, emulgator:E322(SOJA),aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1098 kJ/261 kcal, Tłuszcz: 

20,46 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 15,39 g, Węglowodany: 17,27 g, w tym cukry: 15,10 g, 

Białko: 1,92 g, Sól: 0,04 g. 

6. Torcik jogurtowy z malinami 

Zwartość netto: 930 g/ 1600 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem jogurtowy78,6%[ŚMIETANKA, woda, proszek jopgurtowy20%(cukier, JOGURT w 

proszku odtłuszczony (33%), skrobia ziemniaczana modyfikowana, żelatyna wieprzowa, syrop 

glukozowy, aromat, regulator kwasowości: E330, sól)]; Biszkopt[ 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];Malina mrożona(5,3%); Beza[ cukier, woda, białko 

JAJA w proszku, substancja zagęszczająca:E466, sól, regulator kwasowości:E330, aromat]; 

Powłoka żelowa[cukier, substancja żelująca: karagen, stabilizatory; E 331, E 508, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik:E171, E172]; Dekoracja czekoladowa[biała czekolada 

81%(cukier, masło kakaowe, MLEKO pełne w proszku, emulgator:E322(SOJA), aromat); chrupki 

ryżowe 18%( mąka ryżowa, cukier, sól, olej rzepakowy, substancja 

spulchniająca:E500);glazura(skrobia modyfikowana, syrop glukozowy, olej roślinny( kokosowy, 

palmowy w zmiennych proporcjach), emulgator:E471, substancja glazurująca:E904)]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 827 kJ/196 kcal, Tłuszcz: 9,87 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,16 g, Węglowodany: 23,10 g, w tym cukry: 16,49 g, Białko: 

3,63 g, Sól: 0,20 g. 

7. Torcik królewski 
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Zwartość netto: 670 g /1400 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Mus[ŚMIETANKA, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: E 

322(SOJA), aromat), proszek stabilizujący(syrop glukozowy, żelatyna wieprzowa, skrobia 

modyfikowana), żelatyna wieprzowa]; 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]; Dekoracja czekoladowa[cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz 

MLECZNY, laktoza(MLEKO), emulgatory: E322(SOJA), 476; aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1017 kJ/242 kcal, Tłuszcz: 

11,53 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 16,43 g, Węglowodany: 41,06 g, w tym cukry: 16,03 g, 

Białko: 1,89 g, Sól: 0,08 g. 

8. Torcik Tiramisu 

Zwartość netto: 870 g/ 1400 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem[ŚMIETANKA, woda, proszek stabilizujący(cukier, MLEKO pełne w proszku; 

żelatyna wieprzowa, drobinki toffi (8 %) (cukier, syrop glukozowy, cukier brązowy, MASŁO); 

skrobia modyfikowana; aromat; sól; barwnik: E160a)]; Biszkopt[ 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]; Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, laktoza 

(MLEKO),emulgatory: E322(SOJA),E476; aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1045 kJ/248 kcal, Tłuszcz: 

15,15 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10,47 g, Węglowodany: 25,29 g, w tym cukry: 19,61 g, 

Białko: 2,55 g, Sól: 0,28 g. 

9. Tort owocowy ogród 

Zwartość netto: 960 g/1650 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Mus porzeczkowy[ czarna porzeczka 84%, cukier puder, cukier wanilinowy ( cukier, 

aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)], Mus malinowy [ maliny 84%, cukier puder, cukier 

wanilinowy ( cukier, aromaty: etylowanilina, aromat waniliowy)]; Krem angielski[ŚMIETANKA, 
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czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA, 

emulgator:E322(SOJA), naturalny aromat waniliowy), MLEKO, żółtka JAJ, woda, żelatyna 

wieprzowa]; Biszkopt [mieszanka wypiekowa(cukier, skrobia kukurydziana, JAJA w proszku (14%), 

mąka PSZENNA, emulgatory: E475, E322(SOJA), E471, E472a, E472b; substancje spulchniające : 

E450, E500; odtłuszczone MLEKO w proszku, substancja utrzymująca wilgoć: E420; przyprawy, 

aromat, wanilina), JAJA, woda]; Glasaż[ cukier, dekstroza, czekolada biała(cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO  pełne w proszku, laktoza, emulgator: E 322(SOJA), naturalny aromat waniliowy), woda, 

ŚMIETANKA, żelatyna wieprzowa], malina 2%, porzeczka czerwona 2%. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 988 kJ/235 kcal, Tłuszcz: 

13,68 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,32 g, Węglowodany: 25,88 g, w tym cukry: 16,38 g, 

Białko: 1,92 g, Sól: 0,12 g. 

10. Tort firmowy z czarną porzeczką 

Zwartość netto: 760 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem śmietankowy[ ŚMIETANKA, woda, proszek stabilizujący(glukoza, cukier, serwatka 

w proszku (mleko), żelatyna wieprzowa, aromat]; Biszkopt[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]; Porzeczka prażona9,9%[czarne porzeczki 50%, syrop 

glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: E 418, regulatory 

kwasowości: kwas cytrynowy, E 327; substancje konserwujące: E 202, E211]; malina, truskawka, 

porzeczka, agrest, Ganasz (czekolada biała(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, laktoza(MLEKO), emulgatory: 

E322(SOJA), E476; aromat); ŚMIETANKA, MASŁO); Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, 

laktoza(MLEKO), emulgatory: E322(SOJA), E476; aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1162 kJ/276 kcal, Tłuszcz: 

11,06 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,25 g, Węglowodany: 41,06 g, w tym cukry: 22,26 g, 

Białko: 2,74 g, Sól: 0,12 g. 

11. Tort firmowy malinowy 

Zwartość netto: 780 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem śmietankowy[ ŚMIETANKA, woda, proszek stabilizujący(glukoza, cukier, serwatka 

w proszku (mleko), żelatyna wieprzowa, aromat]; Krem o smaku malinowym 8%[ŚMIETANKA, woda,  

proszek stabilizujący(cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, granulki soku malinowego (odpowiadają 
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16% owoców),regulator kwasowości: E330, kawałki malin w proszku( odpowiadają 19% owoców), 

barwniki pochodzenia roślinnego];  Biszkopt[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]; Nadzienie malinowe 5,4%[przecier malinowy, cukier, 

pektyna, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202]; malina (1,2%),  truskawka, 

jeżyna,  borówka, Ganasz (czekolada biała(cukier, tłuszcz kakaowy,  pełne w proszku, miazga 

kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, laktoza(MLEKO), emulgatory: 

E322(SOJA),E476; aromat); ŚMIETANKA, MASŁO);Dekoracja czekoladowa[cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku, tłuszcz MLECZNY, 

laktoza(MLEKO),emulgatory: E322(SOJA),E476; aromat]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 706 kJ/168 kcal, Tłuszcz: 11,12 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,12 g, Węglowodany: 15,06 g, w tym cukry: 12,62 g, Białko: 

1,79 g, Sól: 0,11 g. 

12. Tort pinata cake 

Zwartość netto: 2200 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  

Składniki: Krem Mascarpone[ serek mascarpone(pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), ŚMIETANKA, cukier puder]; 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]; Cukiereczki[cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga 

kakaowa, tłuszcz MLECZNY, mąka PSZENNA, preparat serwatkowy w proszku(MLEKO), skrobia 

ryżowa, emulgator (lecytyny), koncentraty roślinne (krokosza, rzodkiewki, czarnej marchwi, 

cytryny, hibiskusa), koncentrat spiruliny, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli 

biały), naturalny aromat waniliowy], Masa cukrowa[ cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny 

palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: E 422, substancje zagęszczające: E 415, E 466, 

emulgator: E 471, aromat naturalny, substancja konserwująca: E 200, regulator kwasowości: E 330].  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 1641 kJ/390 kcal, Tłuszcz: 

29,13 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 14,60 g, Węglowodany: 29,24 g, w tym cukry: 19,15 g, 

Białko: 2,67 g, Sól: 0,24 g. 

13. Torcik karmelowy 

Zwartość netto: 730 g 

Termin przydatności do spożycia: na etykiecie  

Warunki przechowywania: temperatura 4°C  
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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]; 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)]; ORZECH ARACHIDOWY  

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g produktu: Wartość energetyczna 974 kJ/232 kcal, Tłuszcz: 15,17 

g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 6,66 g, Węglowodany: 18,81 g, w tym cukry: 17,24 g, Białko: 

4,81 g, Sól: 0,20 g. 


