
 
Chleb wiejski 700g 

Składniki: mąka pszenna (57,5%), woda, mąka żytnia (10,9,5%), drożdże, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Chleb krakowski 650g 

Składniki: mąka pszenna (57,1%), woda, mąka żytnia (10,9%), drożdże, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Chleb powszedni 600g 

Składniki: mąka pszenna (51,8%), woda, mąka żytnia (10,9%), drożdże, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Chleb domowy 500g 

Składniki: mąka pszenna (50,3%), woda, mąka żytnia (10,9%), drożdże, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Chleb mogileński 400g 

Składniki: mąka pszenna (50,3%), woda, mąka żytnia (10,9%), drożdże, sól, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Chleb pszenny 600g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

Kajzerka 50g 
Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, olej rzepakowy, sól, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, 

bezwodny tłuszcz mleczny, mąka ze słodu pszennego, dekstroza, mąka ze słodu jęczmiennego, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

 

Bułka Zwykła 70g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

Sztangla 70g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

Ślimak 70g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

 

 



 
Małe bułki 50g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

 

Bułka czwórka 4 x 50 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

Grahamka 50 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mąka pszenna graham, drożdże, mąka żytnia, sól, olej 

rzepakowy 

 

Graham 400 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mąka pszenna graham, drożdże, mąka żytnia, sól, olej 

rzepakowy 

 

Rogal 100 g 
Składniki: mąka pszenna (62,6%), woda, cukier, mleko w proszku, olej rzepakowy, drożdże, jaja, 

sól.  

 

 Bułka graham 100 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mąka pszenna graham, drożdże, mąka żytnia, sól, olej 

rzepakowy 

 

Bułka wieloziarnista 70 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mieszanka wieloziarnista (płatki owsiane, siemię lniane, 

słonecznik), drożdże, mąka ze słodu jęczmiennego nieaktywna, margaryna 70% [oleje i 

tłuszcze roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], cukier, sól 

 

Bułka wodna 70 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, sól 

 

Bułka Poznańska 100 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, mąka ze słodu pszennego, cukier, bezwodny 

tłuszcz mleczny, suchy zakwas pszenny, dekstroza, środek do przetwarzania mąki – kwas 

askorbinowy, sól, olej rzepakowy 

 

Bułka mogilańska 70 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

 



 
Paluch wiejski 220 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, sól, kwas pszenny w proszku ,słód pszenny, drożdże 

suszone, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Bułka wiejska 80 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, sól, kwas pszenny w proszku ,słód pszenny, drożdże 

suszone, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Ciabatta 100 g, 250 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, dodatek piekarski (suchy zakwas pszenny, mąka 

pszenna, stabilizator: karboksymetyloceluloza, tłuszcz palmowy, gluten pszenny, cukier, 

emulgator: Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i 

diacetylowinowym , ekstrakt ze słodu jęczmiennego, mąka sojowa, odtłuszczone mleko w 

proszku, włókna pszenne, fosforan wapnia, kwas askorbinowy), olej rzepakowy, sól. 

 

 

Bułka cebulowo-serowa 80 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, cebula prażona, drożdże, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], cukier, sól. 

 

Weka 300 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

Bagietka francuska 250 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, dodatek piekarski (suchy zakwas pszenny, mąka 

pszenna, stabilizator: karboksymetyloceluloza, tłuszcz palmowy, gluten pszenny, cukier, 

emulgator: Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i 

diacetylowinowym , ekstrakt ze słodu jęczmiennego, mąka sojowa, odtłuszczone mleko w 

proszku, włókna pszenne, fosforan wapnia, kwas askorbinowy), olej rzepakowy, sól. 

 

Bagietka 350 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 70% [oleje i tłuszcze 

roślinne (rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat]. 

 

 

Bułka śniadaniowa 70 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, margaryna 70% [oleje i tłuszcze roślinne 

(rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], rodzynki, dodatek piekarski (mąka pszenna, tłuszcz 

palmowy, sól, skrobia kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja 

w proszku, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), masa jajowa, sól 

 



 
Ciasto śniadaniowe 250 g, 400 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, margaryna 70% [oleje i tłuszcze roślinne 

(rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], rodzynki, dodatek cukierniczy (mąka pszenna, 

tłuszcz palmowy, sól, skrobia kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, 

aromaty, jaja w proszku, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), masa 

jajowa, sól 

 

Dworski 400 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (słonecznik, płatki puree 

ziemniaczanego, preżelowana mąka żytnia, gluten pszenny, kiełki pszenicy, siemię lniane, 

sól, otręby pszenne, kaszka kukurydziana, błonnik pszenny, ekstrakt słodu jęczmiennego, 

prażona mąka słodowa pszenna, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), drożdże 

Posypka: płatki owsiane, słonecznik, siemię lniane. 

 

 

Chleb z kukurydzą 350 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (mąka kukurydziana, kaszka 

kukurydziana ekstradowana, ziarna słonecznika, gluten pszenny, sól, mąka pszenna, olej 

palmowy, olej rzepakowy, przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), 

drożdże, sól. 

 

 

Chleb miodowy orkisz 400 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, zakwas z pszenicy orkisz 5,3%, ziarna słodu pszenicy 

orkisz 2,48%, całe ziarna pszenicy orkisz 2,48%, drożdże, sól, miód 1%, cukier, ocet 

jabłkowy, cukier skarmelizowany, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Półbagietka pradawna 140 g 

Składniki: woda, mąka orkiszowa, mieszanka piekarska (mąka z pełnego przemiału pszenicy 

samopszy 27,7%, mąka orkiszowa 21,8%, gluten pszenny, sól, nasiona Chia 6,1%, suszony 

zakwas z pełnego przemiału pszenicy orkisz, granulat kukurydziany, nasiona słonecznika, 

grys z pszenicy durum, płatki ziemniaczane, glukoza, mielone pestki dyni, mąka ze słodu 

jęczmiennego, łamane pestki dyni, mąka ze słodu żytniego, mąka ze słodu pszennego, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), mąka pszenna, olej rzepakowy, drożdże. 

 

Chleb 3 prakłosy 350 g 

Składniki: woda, mąka orkiszowa, mieszanka piekarska (mąka z pełnego przemiału pszenicy 

samopszy 27,7%, mąka orkiszowa 21,8%, gluten pszenny, sól, nasiona Chia 6,1%, suszony 

zakwas z pełnego przemiału pszenicy orkisz, granulat kukurydziany, nasiona słonecznika, 

grys z pszenicy durum, płatki ziemniaczane, glukoza, mielone pestki dyni, mąka ze słodu 

jęczmiennego, łamane pestki dyni, mąka ze słodu żytniego, mąka ze słodu pszennego, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), mąka pszenna, drożdże. 

 

 

Chleb wójta 450 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, wysuszony kwas żytni, płatki ziemniaczane, drożdże, sól, 

czarnuszka mielona, słód jęczmienny 

Posypka: siemię lniane (złote i brązowe), sezam, sól, czosnek, majeranek 



 
 

Pro body  

Składniki: mieszanka piekarska (białko pszenne, mąka sojowa, siemię lniane brązowe, 

nasiona słonecznika, śruta sojowa, sezam, siemię lniane złote, mąka z pełnego przemiału 

pszenicy orkisz, błonnik jabłkowy, suszony zakwas z pełnego przemiału pszenicy orkisz, 

otręby pszenne, drożdże, sól, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, przyprawy), woda, drożdże 

 

Chleb tostowy 

Składniki: mąka pszenna, woda, margaryna 70% [oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowy, 

całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat], drożdże, cukier, sól, mleko w proszku 

 

Chleb orkiszowy 500 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska [mąka z pełnego przemiału pszenicy orkisz, 

płatki z pszenicy orkisz, suchy zakwas na bazie mąki z pełnego przemiału pszenicy orkisz,  nasiona 

słonecznika, mąka żytnia, cukier, płatki ziemniaczane, sól, maślanka w proszku - z mleka], mąka 

orkiszowa, płatki żytnie,  mąka żytnia, słonecznik, drożdże, sól 

 

Chleb graham 500 g 

Składniki: mąka pszenna graham (34,9%), woda, zakwas naturalny (mąka żytnia, woda) 

mąka pszenna, drożdże, olej rzepakowy, sól 

 

Chleb żytni razowy 500 g 

Składniki: mąka żytnia razowa (57%), woda, mąka żytnia, mąka pszenna, drożdże, sól, 

mąka ze słodu jęczmiennego 

 

Chleb żytni 500 g  

Składniki: woda, mąka żytnia, mąka pszenna, mąka żytnia z pełnego przemiału, suchy 

zakwas na bazie mąki żytniej z pełnego przemiału, sól, cukier, drożdże, słód jęczmienny,  

 

Chleb razowy pełnoziarnisty 

Składniki: woda, mąka żytnia razowa, mąka pszenna, mąka żytnia, mieszanka ziaren (płatki 

owsiane, płatki żytnie, płatki pszenne, płatki jęczmienne, siemię lniane, sezam, słonecznik), 

drożdże, sól, mąka ze słodu jęczmiennego nieaktywna 

 

Chleb wieloziarnisty 

Składniki: mąka pszenna, woda, naturalny zakwas (mąka żytnia, woda) mieszanka 

wieloziarnista (mąka pszenna graham, mąka żytnia razowa, płatki owsiane, siemię lniane, 

słonecznik), drożdże, sól, mąka ze słodu jęczmiennego nieaktywna 

 

Chleb 4 ziarna 

Składniki: mąka pszenna, woda, siemię lniane, słonecznik, płatki żytnie, naturalny zakwas 

(mąka żytnia, woda), żyto kwaszone, sezam, drożdże, sól, dodatek piekarski (mąka pszenna, 

glukoza, stabilizator: węglan wapnia, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem mono i diacetylowym, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy, cysteina)  

 

Chleb z żurawiną 

Składniki: woda, mąka żytnia 720, mąka pszenna, żurawina, mix pełne żyto, drożdże, sól, 

mąka ze słodu jęczmiennego nieaktywna 



 
 

Chleb słonecznikowy 

Składniki: woda, mąka pszenna 750, mąka żytnia 720, mąka pszenna 1850, słonecznik, 

drożdże, żyto prażone, sól, płatki ziemniaczane 

 

Chleb staropolski na liściu 

Składniki: mąka pszenna 750, woda, mąka żytnia 720, maślanka, mleko w proszku, drożdże, 

sól, płatki ziemniaczane, czarnuszka 

 

Chleb orzechowy Leo 

Składniki: mąka pszenna 750, woda, mix Leo, drożdże 

 

Chleb Vitalis 

Składniki: woda, mąka pszenna 750, Vitalis, mąka żytnia 720, drożdże, sól 

 

Chleb Pasterski 

Składniki: woda, mąka pszenna 750, Mix pasterski, mąka żytnia 720, drożdże 

 

Chleb litewski 

Składniki: mąka żytnia 720, woda, mąka pszenna 750, mix swojski, cukier, roggena, 

drożdże, sól, anifarin  

 

Chleb Olbrzym 

Składniki: mąka pszenna 650, woda, chleb słowiański, chleb altenburger, drożdże 

 

Chleb Konig Ludwig 

Składniki: woda, mąka żytnia 720, mąka pszenna 750, Konig Ludwig, drożdże, zakwas 

płynny  

 

Chleb babuni 

Składniki: woda, mąka pszenna 750, chleb książęcy, mąka żytnia 720, płatki ziemniaczane, 

drożdże, olej rzepakowy, słonecznik 

 

Chleb żytni ze słonecznikiem 

Składniki: zakwas piekarski (mąka żytnia, woda), woda, mąka żytnia 720, słonecznik, mąka 

pszenna 750, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, sól, mąka ze słodu jęczmiennego nieaktywna, 

drożdże 

 

Chleb Wieloziarnisty  

Składniki: woda, mąka pszenna 750, mąka żytnia 720, mix rodzinny wieloziarnisty, drożdże, 

sól, bas dunkel 

 

Chleb Indyjski 

Składniki: woda, Chleb Indyjski, mąka żytnia 720, kwas piekarski (mąka żytnia, woda), 

drożdże 

 

Bułki z witaminą D 

Składniki: woda, mąka żytnia 720, mąka pszenna 650, uldo żytni plus, uldo witamina D, 

drożdże 

 

Bułka graham ciabatta 



 
Składniki: woda, mąka graham 1850, mąka pszenna 650, graham ciabatta, drożdże 

 

 

Chleb Tygrysi 

Składniki: mąka pszenna 750, mąka żytnia 720, mix rozmaitości, drożdże, sól, LC-power 

 

Zapiekanka 

Składniki: mąka pszenna 500, woda, nuta wiedeńska, drożdże, sól 

 

 
Pizza z pieczarkami 

Składniki: mąka pszenna 650, woda, sos pieczarkowo-warzywny, ser, pieczarki, olej 

rzepakowy, drożdże, cukier, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Pizza z salami 

Składniki: mąka pszenna 650, woda, sos pieczarkowo-warzywny, ser, salami, oliwki zielone, 

olej rzepakowy, drożdże, cukier, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Pizza meksykańska 

Składniki: mąka pszenna 650, woda, sos meksykański, ser, salami, oliwki zielone, olej 

rzepakowy, drożdże, cukier, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 



 
CUKIERNICTWO 

 
Pączek 80 g 

Składniki: mąka pszenna, woda, dodatek cukierniczy [cukier, mąka pszenna, gluten 

pszenny, jaja kurze w proszku, serwatka (z mleka) w proszku, sól, glukoza, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), białko jaja w proszku, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym), skrobia pszenna, 

laktoza (z mleka), środek do przetwarzania maki: kwas askorbinowy, barwnik: karoten, 

aromat, stabilizator: guma guar), drożdże, olej rzepakowy, nadzienie*, dekoracja* 

*w zależności od rodzaju 

 

Dwunadzieniowy: multikarem malinowy [woda, cukier, przecier malinowy (20%), syrop 

glukozowo-fruktozowy, substancja słodząca: sorbitol, stabilizatory: skrobia modyfikowana, 

guma gellan, cytrynian triwapniowy, guma tara, tłuszcz palmowy i rzepakowy (częściowo 

uwodorniony) (zawiera lecytynę sojową), żółtko z jaja w proszku, aromat, barwnik: karmina, 

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy, substancje konserwujące: 

sorbinian potasu, benzoesan sodu, nadzienie śmietankowe [woda, utwardzony tłuszcz 

palmowy, cukier, stabilizatory: sorbitol, celuloza, karboksymetyloceluloza), emulgatory: 

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym , Mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym , 

lecytyny (z soi), kazeinian sodu, aromaty, regulatory kwasowości: fosforan potasu, cytrynian 

sodu), sól, barwnik: karotenoidy] 

 

Marmolada o smaku różanym [przecier jabłkowy, cukier, błonnik, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca – benzoesan sodu, sorbinian potasu, 

aromat, barwniki – azorubina i czerwień koszenilowa A (mogą mieć szkodliwy wpływ na 

aktywność i skupienie uwagi u dzieci)] 

 

Półfrancuskie z nadzieniem 

Składniki: mąka pszenna, margaryna puff, woda, cukier, masa jajowa, margaryna 70%, 

drożdże, sól, aromat pomarańczowy  + nadzienie 

 

Drożdżówka 

Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, masa jajowa, margaryna 70%, drożdże, sól, aromat 

pomarańczowy  + nadzienie 

 

Piszinger  
Składniki: cukier, margaryna 70%, wafle, masa żółtkowa (żółtko kurze 94%, woda, 

konserwant –sorbinian potasu, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), masa krówkowa 

(cukier, śmietanka, mleko w proszku, mleko), kakao, woda 

 

Ciasto z owocami 

Składniki: jaja, mąka pszenna 650, olej, cukier, sand cake + owoce 

 

Rogaliki krucho-drożdżowe z marmoladą 

Składniki: mąka pszenna 650, margaryna, jaja, drożdże, mix na ciasto drożdżowe 

 

Ziemniaczki 



 
Składniki: piszinger, okruchy cukiernicze, margaryna 70%, marmolada wieloowocowa, 

kakao, cukier puder, skórka pomarańczowa, orzechy arachidowe 

 

Bułki drożdżowe z kruszonką 
Składniki: mąka pszenna 500, woda, cukier, mix na ciasto drożdżowe, drożdże, sól, 

kruszonka (mąka pszenna, cukier, margaryna 70%), cukier puder 

 

Minichałeczka 

Składniki: mąka pszenna 500, woda, cukier, mix na ciasto drożdżowe, drożdże, sól 

 

Ciasto czekoladowe 

Składniki: brownie mix, olej rzepakowy, woda, masa jajowa, mąka pszenna 500 

 

Piernik 

Składniki: marmolada wieloowocowa, Tergal most dark, masa jajowa, olej rzepakowy, 

polewa czekoladowa carat decor, woda, przyprawa do piernika 

 

Cynamonki 

Składniki: mąka pszenna, margaryna puff, woda, cukier, masa jajowa, margaryna 70%, 

cynamon, sól, aromat pomarańczowy 

 

Kapuśniaczki 

Składniki: mąka pszenna, margaryna puff, woda, masa jajowa, margaryna 70%, farsz 

kapuściany, cukier, sól, kminek 

 

Makowiec świąteczny 

Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, masa jajowa, drożdże, sól, aromat, 

pomarańczowy, MASA: nadzienie makowe, woda, skórka pomarańczowa, rodzynki, orzechy 

arachidowe, 

DEKORACJA: pomada wodna, polewa czekoladowa



 
 

SKŁADY MIESZANEK 
 

Activ Forte - mąka pszenna, enzymy, środek do przetwarzania maki: kwas askorbinowy 

 

O-tentic - zakwas piekarniczy w proszku, drożdże, kwas askorbinowy, enzymy 

 

Mix ciabatta -suchy zakwas pszenny, mąka pszenna, stabilizator: karboksymetyloceluloza, 

tłuszcz palmowy, gluten pszenny, cukier, emulgator: Mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym , ekstrakt ze słodu 

jęczmiennego, mąka sojowa, odtłuszczone mleko w proszku, włókna pszenne, fosforan 

wapnia, kwas askorbinowy, enzymy 

 

Sos pieczarkowo-warzywny – warzywa 43% (cebula, papryka, cukinia), woda, pieczarka 

(16%), koncentrat pomidorowy 37 %-owy, cukier, ocet spirytusowy, sól, olej rzepakowy, 

skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancja konserwująca: benzoesan sodu 

 

Sos meksykański – woda, cebula krojona, koncentrat pomidorowy, zagęstnik: skrobia 

kukurydziana, papryka, kukurydza, fasola czerwona, papryka jalapeno, cukier, sól, ocet, 

przyprawy zawiera ekstrakt selera, konserwant: benzoesan sodu. 

 

UNIPLUS - gluten pszenny, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 

 

Mix Konig - mąka orkiszowa, suchy zakwas żytni, słodowa mąka orkiszowa, pełnoziarnista 

śruta orkiszowa, pełnoziarnista mąka orkiszowa, gluten pszenny, mąka żytnia słodowa, 

serwatka w proszku (z mleka), guma guar, ekstrakt słodu, otręby pszenne, mono i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, koncentrat winogronowy, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy, enzymy 

 

Zakwas płynny - kwas mlekowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, mąka żytnia 

 

mix LEO - ziarna słonecznika, siemię lniane, nasiona sezamu, mąka pszenna, sól, orzechy 

laskowe, gluten pszenny, prażona mąka słodowa, otręby pszenne, ekstrakt słodu, guma guar, 

cukier, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

diacetylowinowym, kwas mlekowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 

enzymy 

 

mix Vitalis - mąka pszenna, mąka żytnia, suchy zakwas żytni, inulina, mąka ze 

sfermentowanych pestek winogron, lecytyna (z soi), emulgatory: Mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym , Mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, prażona mąka słodowa, enzymy, środek do przetwarzania 

mąki: kwas askorbinowy 

 

mix Pasterski - zakwas pszenny suszony, maka pszenna, gluten pszenny, sól, proszek 

jogurtowy z mleka, mąka jęczmienna słodowa, mąka pszenna słodowa, środek do 

przetwarzania maki: kwas askorbinowy, enzymy, przyprawy.  

 

mix Swoiski - mąka żytnia i kukurydzina, suchy zakwas żytni, mąka żytnia, mąka 

ziemniaczana, gluten pszenny, mąka słodowa pszenna, włókna pszenne, lecytyna 



 
rzepakowa, cukier, tłuszcz palmowy, karboksymetyloceluloza, odtłuszczone mleko w 

proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 

 

Rogena - mąka pszenna, pszenna prażona mąka słodowa, ekstrakt jęczmienny, woda 

 

Anifarin dunkel - prażona mąka żytnia i pszenna, kwas cytrynowy i octowy, emulgator: 

lecytyna rzepakowa, karboksymetyloceluloza, fosforan wapnia 

 

mix słowiański - mąka pszenna, zakwas pszenny suszony, sól, mąka jęczmienna słodowa, 

mąka żytnia słodowa, mąka pszenna słodowa, mąka żytnia, glukoza, środek do 

przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 

 

altenburger - mąka żytnia, suchy zakwas żytni, sól jodowana, gluten pszenny, mąka żytnia 

słodowa, emulgator: lecytyna, mąka pszenna, kwas askorbinowy, enzymy 

 

suchy kwas Progress - przeżelatynizowana mąka pszenna, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, 

octan wapnia, fosforan wapnia, olej rzepakowy, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

 

Grossmuttermischung - mąka pszenna, łamane ziarna żyta, łamane ziarna pszenicy, mąka 

żytnia (częściowo prażona), otręby pszenne, siemię lniane, łamane ziarna soi, mąka 

kukurydziana, kwas cytrynowy, przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy 

 

mix pełne żyto - mąka żytnia z pełnego przemiału, suchy zakwas na bazie mąki z pełnego 

przemiału, sól, cukier 

 

mix książęcy - nasiona słonecznika, granulat kukurydziany, płatki ziemniaczane, siemię 

lniane, sól jodowana, mąka żytnia, mąka pszenna, zarodki pszenne, gluten pszenny, błonnik 

roślinny, otręby pszenne, ekstrakt słodowy jęczmienny, środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy, enzym. 

 

Mieszanka Viking- płatki owsiane, płatki żytnie, płatki pszenne, płatki jęczmienne, siemię 

lniane, sezam, słonecznik 

 

Kornmix direkt- rozdrobnione ziarno pszenicy i żyta, otręby pszenne, łamane ziarna soi, 

siemię lniane, rozdrobniony słód pszenny, suchy zakwas żytni, prażona mąka żytnia i 

pszenna, mąka sojowa, sól, przyprawy 

 

Saftkorn – ziarna żyta, ekstrakt zakwasu (woda, kwas mlekowy i octowy) 

 

Mieszanka wieloziarnista – słonecznik, siemię lniane, płatki owsiane 

 

Maggimix- mąka żytnia, mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 

enzymy 

 

Margaryna 70% - wyselekcjonowane tłuszcze i oleje palmowy i rzepakowy, woda, sól 

(0,3%), emulgatory: lecytyna rzepakowa, mono i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, 

barwnik: annato 

 



 
Mix na ciasto drożdżowe – mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, skrobia 

kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja w proszku, kurkuma, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 

 

Bas dunkel - częściowo prażona mąka żytnia, woda, zakwas żytni, kwas octowy. 

 

Mix rodzinny wieloziarnisty -  mąka pszenna, siemię lniane, nasiona słonecznika, otręby 

pszenne, dekstroza, nasiona sezamu, mąka ze słodu jęczmiennego, stabilizator: 

karbokymetyloceluloza, suchy zakwas pszenny, emulgator: Mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym, środek do przetwarzania 

mąki - kwas askorbinowy, enzymy. 

 

Pol fresh - gluten pszenny, mąka pszenna, środek do przetwarzania mąki - kwas 

askorbinowy, enzymy. 

 

Bułka JM-Cl - Mąka pszenna, mąka ze słodu pszennego, cukier, gluten pszenny, bezwodny 

tłuszcz mleczny, suchy zakwas pszenny, dekstroza, środek do przetwarzania mąki – kwas 

askorbinowy, enzymy. 

 

Chleb Indyjski - siemię lniane (brązowe, złote), mąka pszenna, kasza jaglana, sezam 

(czarny, biały), ziarno słonecznika, płatki ziemniaczane, cukier, sól, kwas żytni w proszku, 

gluten pszenny, słód jęczmienny, enzymy: ksylanaza 

 

Uldo żytni plus - gluten pszenny, sól, kwas żytni w proszku, glukoza, emulgator: Mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym , 

lecytyna rzepakowa; cukier, słód jęczmienny, mąka pszenna, mąka żytnia, skrobia pszenna, 

kwas: kwas mlekowy;  regulator kwasowości: dwuoctan sodu; substancja przeciwzbrylająca: 

węglan wapnia; enzymy: ksylanaza, lipaza; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

 

Uldo witamina D - mąka pszenna, gluten pszenny, kwas pszenny w proszku, słód pszenny, 

drożdże suszone, cukier, enzymy: ksylanaza, amylaza; środek do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy. 

 

Graham ciabatta - gluten pszenny, sól, mąka pszenna, kwas pszenny w proszku, słód 

jęczmienny, słód pszenny, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L-cysteina; 

enzymy: ksylanaza 

 

Mix rozmaitości - mąka pszenna, nasiona słonecznika, proso, siemię lniane, łamane ziarna 

soi, płatki kukurydziane, mąka ze słodu jęczmiennego, nasiona sezamu, gluten pszenny 

 

Tiger glace- mąka ryżowa, mąka pęczniejąca pszenna, regulator kwasowości E 500, mąka 

pęczniejąca żytnia, dekstroza, skrobia modyfikowana (kukurydziana), sól, olej rzepakowy, 

środek do przetwarzania mąki - L-cysteina, serwatka w proszku – z mleka], drożdże, sól, 

gluten pszenny, słód pszenny, mąka sojowa, środek do przetwarzania mąki - kwas 

askorbinowy 

 

LC-POWER- gluten pszenny, słód pszenny, mąka sojowa, środek do przetwarzania mąki - 

kwas askorbinowy. 

 

Probody-białko pszenne, mąka sojowa, siemię lniane brązowe, nasiona słonecznika, śruta 

sojowa, sezam, siemię lniane złote, mąka z pełnego przemiału pszenicy orkisz, błonnik 



 
jabłkowy, suszony zakwas z pełnego przemiału pszenicy orkisz, otręby pszenne, drożdże, 

sól, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, przyprawy 

 

Nuta wiedeńska: tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy), cukier, emulgatory (lecytyny z 

rzepaku, Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i 

diacetylowinowym), serwatka w proszku z mleka, dekstroza, sól, odtłuszczone mleko w 

proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy



 
Cukiernictwo 

 
 

Pączek – multidrożdżowe 

Cukier, mąka pszenna, gluten pszenny, jaja kurze w proszku, serwatka (z mleka) w proszku, 

sól, glukoza, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), białko 

jaja w proszku, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna, mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym), 

skrobia pszenna, laktoza (z mleka), środki do przetwarzania maki (enzymy, kwas 

askorbinowy), barwnik (karoten), aromat, stabilizatory (guma guar). 

 

Margaryna puff  

Oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione tłuszcze (palma), tłuszcze (palma), oleje 

(soja i kukurydza w zmiennych proporcjach)), woda, emulgatory (E471, E472c), sól, 

regulator kwasowości (E330), środek konserwujący (E202), środki aromatyzujące, barwnik 

(beta-karoten) 

 

Jabłko prażone 

Jabłka (87%), cukier, stabilizator (guma guar), regulator kwasowości (was cytrynowy), 

substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy) 

 

Super mak  

Cukier, dekstroza, mak, mąka pęczniejąca pszenna, mąka pęczniejąca ziemniaczana, skrobia 

kukurydziana, maltodekstryny albuminy jaja kurzego w proszku, kakao w proszku, cynamon, 

aromat 

 

Krem budyniowy 

Cukier, skrobia modyfikowana, mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), zagęstniki 

(alginian sodu), aromat, substancja konserwująca (sorbinian potasu), barwniki (karoteny, 

ryboflawiny) 

 

Marmolada o smaku różanym  

Przecier jabłkowy, cukier, błonnik, woda, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca – benzoesan sodu, sorbinian potasu, aromat, barwniki – azorubina i czerwień 

koszenilowa A (mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci) 

 

Kajmak masa krówkowa 

Pełne mleko (po kondensacji 56,6%), mleczna sucha masa beztłuszczowa (21, 5%), cukier – 

sacharoza (43,5%) 

 

Pomada wodna - Cukier, syrop glukozowo - fruktozowy, woda, emulgator – Mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych , barwnik – Indygotyna 

 

Masa serowa 

mleko pasteryzowane, cukier, substancja zagęszczająca (skrobia modyfikowana 

ziemniaczana), olej rzepakowy 3,5%, tłuszcz mleczny 0,5%, serwatka w proszku, 

stabilizator (alginian sodu), kultury bakterii mlekowych, regulator kwasowości (kwas 

cytrynowy), barwnik (β-karoten), aromat (etylowanilina)], woda, mieszanka piekarska [mąka 

pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, skrobia pęczniejąca kukurydziana, dekstroza, 



 
odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja w proszku, przyprawa kurkuma, środek do 

przetwarzania mąki – kwas askorbinowy 

 

 

 

 

multikrem malinowy 

Woda, cukier, przecier malinowy (20%), syrop glukozowo-fruktozowy, substancja słodząca: 

sorbitol, stabilizatory: skrobia modyfikowana, guma gellan, cytrynian triwapniowy, guma 

tara, tłuszcz roślinny palmowy i rzepakowy [częściowo uwodorniony] (zawiera lecytynę 

sojową), żółtko z jaja w proszku, aromat, barwnik: karmina, regulatory kwasowości: kwas 

cytrynowy, cytrynian trisodowy, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu 

 

Krem tłuszczowy- bita śmietana (prontalusso) 

Woda, utwardzony tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, stabilizatory: sorbitol, celuloza, 

karboksymetyloceluloza), emulgatory: Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem mlekowym , Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym , lecytyny (z soi), kazeinian sodu, 

aromaty, regulatory kwasowości: fosforan potasu, cytrynian sodu), sól, barwnik: karotenoidy. 

 

Sand cake- mąka pszenna, laktoza-z mleka, emulgatory: Mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym , estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

substancje spulchniające: fosforany sodu, węglany sodu, cukier, odtłuszczone mleko w 

proszku, stabilizator: guma ksantanowa, sól, aromat. 

 

Mix na ciasto drożdżowe – mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, skrobia 

kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja w proszku, kurkuma, 

środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy 

 

Brownie mix- cukier, mąka pszenna, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

substancje utrzymujące wilgoć: (sorbitole, guma ksantanowa), skrobia modyfikowana: 

(Acetylowany adypinian diskrobiowy), substancje spulchniające: (difosforany, węglany 

sodu), sól, aromat 

 

Carat decor- tłuszcz rafinowany utwardzany, oleje roślinne (słonecznikowy, palmowy), 

cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu w proszku, pasta z orzechów laskowych, 

emulgator-lecytyna sojowa, aromat-wanilina. 

 

Tergal moist dark- cukier, mąka pszenna, kakao w proszku, serwatka w proszku z mleka,  

skrobia modyfikowana, olej rzepakowy, emulgatory (Mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), stearyoilomleczan sodu, substancje spulchniające (węglany sodu, 

difosforany), gluten pszenny, sól, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, aromat, 

wanilina, enzymy 

 

Przyprawa do piernika- cukier, ziele angielskie, goździki, kminek, kolendra, cynamon, 

gałka muszkatołowa majeranek, papryka, gorczyca, liście laurowe,  

 

Farsz kapuściany – kapusta kiszona (82%), cebula, bułka tarta (pszenica), olej rzepakowy, 

błonnik pszenny, przyprawy naturalne i ekstrakty przypraw, substancje zagęszczające: 

skrobia modyfikowana, guma guar, guma ksantyn, substancje konserwujące: benzoesan sodu, 

sorbinian potasu, substancja słodząca: sacharynian sodu 


