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TORTY 

TORCIK BOMBARDINI ● 
Bezy z musem śmietanowo – adwokatowym i dekoracją z malin. 

Składniki: 62% mus śmietanowo – adwokatowy [78% śmietanka (z MLEKA), 23% krem adwokat [MLEKO, cukier, alkohol 

(spirytus), żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki), stabilizator do 

śmietany (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara)], 16% maliny 

mrożone, 15% bezy [cukier, białko JAJA], czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu], żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: kapsorubina, ekstrakt z marchwi], logo czekoladowe Cukierni Sowa 

[czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: 

kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORCIK CRISTAL z malinami i borówkami 
Biszkoptu o smaku kakaowym z musem twarogowym oraz galaretką z malinami i borówkami. 

Składniki: 60% galaretka z owocami [woda, 21% maliny, 16% borówki, galaretka (cukier, substancja żelująca (żelatyna 

wieprzowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat)], 33% mus twarogowy [śmietanka (z MLEKA), ser twarogowy 

śmietankowy półtłusty (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), 

serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, woda, żółtka JAJ 

pasteryzowane, żelatyna wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 8% biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka 

cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości 

tłuszczu, aromat naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa)), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, 

mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty naturalne)], poncz o smaku waniliowym 

[cukier, woda, aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TORCIK CRISTAL z malinami 
Biszkoptu o smaku kakaowym z musem twarogowym oraz galaretką z malinami. 

Składniki: 60% galaretka z malinami [woda, 34% maliny, galaretka (cukier, substancja żelująca (żelatyna wieprzowa), regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy), aromat)], 33% mus twarogowy [śmietanka (z MLEKA), ser twarogowy śmietankowy półtłusty 

(MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), serek mascarpone 

(śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, woda, żółtka JAJ pasteryzowane, żelatyna 

wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 8% biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza (cukier, 

skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa)), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z 

emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty naturalne)], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, 

aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  
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TORCIK CRISTAL z borówkami 
Biszkoptu o smaku kakaowym z musem twarogowym oraz galaretką z borówkami. 

Składniki: 62% galaretka z borówkami [woda, 38% borówki, galaretka (cukier, substancja żelująca (żelatyna wieprzowa), 

regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat)], 32% mus twarogowy [śmietanka (z MLEKA), ser twarogowy śmietankowy 

półtłusty (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), serek mascarpone 

(śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, woda, żółtka JAJ pasteryzowane, żelatyna 

wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 8% biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza (cukier, 

skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa)), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z 

emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty naturalne)], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, 

aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TORCIK JOLI ● 
Biszkopt o smaku kakaowym przełożony nadzieniem z czarnej porzeczki, kremem rumowym, musem śmietanowym i 

adwokatem.  

Składniki: 42% mus śmietanowy [80% śmietanka z (MLEKA), woda, stabilizator do śmietany (cukier, glukoza, żelatyna 

wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara)], 27% nadzienie z czarnej porzeczki [65% czarna 

porzeczka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, alginian sodu), substancja konserwująca 

(sorbinian potasu)], 20% biszkopt o smaku kakaowym [JAJA, cukier, ORZECHY WŁOSKIE mielone, masło (z MLEKA), kakao, 

proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], 9% maślany krem rumowy [masło (z MLEKA), 

cukier, żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol (rum), alkohol (spirytus)], 5% adwokat [krem adwokatowy (MLEKO, cukier, spirytus, 

żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)), krem adwokatowy 

gęsty (krem adwokatowy (MLEKO, cukier, spirytus, żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, pasta waniliowa 

(syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, 

barwnik: ekstrakt z papryki), woda, cukier, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki), żelatyna wieprzowa)], czekolada 

wiórki [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)], alkohol 

(rum), alkohol (spirytus), logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko)). 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TORCIK POZIOMKOWY 
Kruche ciasto z kremem budyniowym, biszkoptem i poziomkami w galaretce. 

Składniki: 67% galaretka z poziomkami [woda, 35% poziomki, galaretka o smaku truskawkowym (cukier, żelatyna wieprzowa, 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, ekstrakt z czarnej marchwi], 16% ciasto kruche [mąka 

PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietanka (z MLEKA), żółtka JAJ], 11% krem [woda, krem o smaku śmietankowym [cukier, 

całkowicie utwardzony olej (palmowy, kokosowy), syrop glukozowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem octowym), olej kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia modyfikowana, glukoza, białka 

MLEKA, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty, barwnik: karoteny], krem budyniowy [cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, 

fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny,  karoteny)], 6% biszkopt 

[mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, substancje 
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spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, woda], nadzienie truskawkowe [60% truskawka, cukier, woda, 

substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT CASSIS ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym w połączeniu z kremem z czarnymi porzeczkami. 

Składniki: 46 % krem z czarnymi porzeczkami [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), 35 % czarne porzeczki z zalewy (czarne porzeczki, cukier, woda), 10 % nadzienie z czarnej porzeczki 

(czarne porzeczki, cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia 

kukurydziana modyfikowana)], 25 % biszkopt o smaku czekoladowym [ciasto (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, 

kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), 

emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku 

(cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy), substancja 

zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z 

emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], masa prażynkowa [polewa (rafinowane całkowicie 

utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), 

prażynki (mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz 

MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu, 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli)], 10 % poncz z sokiem z czarnej porzeczki 

[nakropka (cukier, woda), 50 % zalewa z czarnej porzeczki (cukier, woda)]. 

Składniki dekoracji: polewa [rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, 

całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW 

LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat)], prażynki [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, 

rzepakowy w zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy 

(z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), przeciwutleniacz: mieszanina 

tokoferoli], rozetki [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), nadzienie z czarnej porzeczki (czarne porzeczki, cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, mączka 

chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana)], kwadrat z czekolady [miazga kakaowa, cukier, 

tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu], krążek z czekolady [czekolada (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), czekolada mleczna (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], ażurek 

sówka [miazga kakaowa, cukier, emulgator: lecytyny (ze słonecznika)], kulka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy], czarna porzeczka liofilizowana. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT CHRUPIĄCA MALINA 8 p. ● 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem malinowym. 

Składniki: 29 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 20 % 

krem malinowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 13 

% nadzienie malinowe (60 % maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu), 5 % pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, 16 % maliny, regulator 
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kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: betanina, ekstrakty roślinne, stabilizator: pektyny, aromaty), 3 % maliny 

liofilizowane], 16 % chrupiąca masa prażynek [polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z 

ziaren palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), 20 % prażynki (mąka PSZENNA, 

cukier, koncentrat masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja 

spulchniająca: węglany sodu), 5 % maliny liofilizowane], poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, 

aromaty].  

Składniki dekoracji: polewa [cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z oliwek), MLEKO odtłuszczone w proszku, 

czekolada couverture 10,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga 

kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty), MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty], rozetka [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna 

(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, 

barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), polewa (cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z oliwek), 

MLEKO odtłuszczone w proszku, czekolada couverture 10,5 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty), MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty)], posypka [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromaty, barwnik: kwas karminowy], krążek z czekolady [czekolada couverture (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone 

w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, aromaty), środek 

barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*)], romb z czekolady [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), aromaty], maliny liofilizowane.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT CHRUPIĄCA MALINA ● 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem malinowym. 

Składniki: 29 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 21 % 

chrupiąca masa prażynek [polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z ziaren palmy), cukier, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), 20 % prażynki (mąka PSZENNA, cukier, koncentrat 

masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: 

węglany sodu), 5 % maliny liofilizowane], 20 % krem malinowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 13 % nadzienie malinowe (60 % maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 5 % pasta malinowa (70 % 

maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 3 % maliny 

liofilizowane], krem russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana], 

poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, aromat]. 

Składniki dekoracji: polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z ziaren palmy), cukier, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), krem russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana], prażynki [mąka PSZENNA, cukier, koncentrat masła (z MLEKA), 

LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu], krążek z 

czekolady [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy)], ażurek 

sówka biała [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 
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dekoracja z czekolady białej i mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, laktoza (z MLEKA), MLEKO 

odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], maliny liofilizowane 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT CHRUPIĄCA CYTRYNA ● 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem cytrynowym. 

Składniki: 36 % maślany krem cytrynowy [33 % krem o smaku cytrynowym (olej słonecznikowy, cukier, kawałki biszkoptów 

(mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), skrobia PSZENNA, MLEKO 3,2 % tłuszczu, JAJA, substancje spulchniające 

(wodorowęglan sodu, węglan amonu), aromaty, sól), odtłuszczone MLEKO w proszku, serwatka w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacz: ekstrakt rozmarynu, barwnik: karoteny), 22 % masło (z MLEKA), margaryna 

kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), MLEKO słodzone zagęszczone (MLEKO, cukier), żółtka JAJ pasteryzowane, 

3 % sok z cytryny, kwas cytrynowy], 32 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, pełne MLEKO w proszku, aromat), JAJA, olej 

rzepakowy, MLEKO 3,2 % tłuszczu], polewa o smaku białej czekolady [cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, 

shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy, preparat barwiący (tłuszcz kakaowy, tartrazyna*)], 10 % pasta o smaku cytrynowym 

[biała czekolada (cukier, pełne MLEKO w proszku, masło kakaowe, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z SOI), 

cukier, rozdrobnione ciasteczka (mąka PSZENNA, cukier, bezwodny tłuszcz mleczny, odtłuszczone MLEKO w proszku, mąka 

słodu JĘCZMIENNEGO, sól), tłuszcz roślinny (słonecznikowy, z ziaren palmy olejowej, kokosowy, palmowy), beza (cukier, 

skrobia ZBOŻOWA, białka JAJ w proszku, aromaty), serwatka (z MLEKA), suszony sok z cytryn, naturalne aromaty, barwnik: 

ksantofile], poncz cytrynowy [cukier, woda, sok z cytryny, kwas cytrynowy]. 

Składniki dekoracji: ciastko maślane [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, woda, smarówka (woda, olej rzepakowy, 

białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna), żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA)], granulki 

ciasteczkowe w czekoladzie białej [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z 

MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka 

PSZENNA słodowa, skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól, tłuszcz kakaowy, naturalny aromat 

waniliowy), syrop glukozowy, cukier, substancja glazurująca: guma arabska, skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny 

(kokosowy)], dekoracja kwadrat [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), barwniki (czerwień allura*, żółcień chinolinowa*)], dekoracja 

obręcz z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy], logo Cukiernia Sowa z czekolady białej [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, aromat naturalny waniliowy), nadruk (tłuszcz kakaowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwniki tartrazyna, żółcień chinolinowa, czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

 

TORCIK CHRUPIĄCA CYTRYNA PAKOWANY ● 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem cytrynowym. 

Składniki: 29 % maślany krem cytrynowy [34 % krem o smaku cytrynowym (olej słonecznikowy, cukier, kawałki biszkoptów 

(mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), skrobia PSZENNA, MLEKO, JAJA, substancje spulchniające (węglany sodu, węglan 

amonu), aromaty, sól), MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, 

przeciwutleniacz: ekstrakt rozmarynu, barwnik: beta-karoten), masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: 

annato), MLEKO słodzone zagęszczone (MLEKO, cukier), żółtka JAJ pasteryzowane, 1,5 % sok z cytryny, kwas cytrynowy], 29 

% biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], polewa [cukier, 

tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO w 
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proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 10 % pasta o smaku cytrynowym z 

prażynkami [czekolada biała (cukier, pełne MLEKO w proszku, tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), cukier, 13 % prażynki (mąka PSZENNA, cukier, bezwodny tłuszcz MLECZNY, odtłuszczone MLEKO w proszku, 

mąka słodu JĘCZMIENNEGO, sól), tłuszcz roślinny (słonecznikowy, z ziaren palmy olejowej, kokosowy, palmowy), beza (cukier, 

skrobia ZBOŻOWA, białka JAJ w proszku, aromaty), serwatka (z MLEKA), sok z suszonej cytryny, naturalne aromaty, barwnik: 

ksantofile)], 7 % poncz cytrynowy [cukier, woda, 11 % sok z cytryny, kwas cytrynowy], dekoracje [ciasteczka maślane (mąka 

PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, woda, smarówka (woda, olej rzepakowy, białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik 

PSZENNY, maltodekstryna), żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA)), granulki ciasteczkowe w czekoladzie białej (czekolada biała 

(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka PSZENNA słodowa, skrobia PSZENNA, substancja 

spulchniająca: węglany sodu, sól, tłuszcz kakaowy, naturalny aromat waniliowy), syrop glukozowy, cukier, substancja 

glazurująca: guma arabska, skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny (kokosowy)), dekoracja ażurek (cukier, MLEKO pełne w 

proszku, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), dekoracja sprężynki (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), dekoracja 

romb zielony (czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (żółcień chinolinowa*, tartrazyna*, zieleń 

brylantowa))), dekoracja romb żółto-czerwony (czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA 

(z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (żółcień 

chinolinowa*, czerwień allura*))), dekoracja listki (cukier, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z 

MLEKA), emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy, barwniki (annato, miedziowe kompleksy chlorofili 

i chlorofilin), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: tartrazyna*)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

*Barwniki tartrazyna, żółcień chinolinowa, czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 2092 kJ / 503 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do +9℃, 

w miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 

Węglowodany 40 g 

 w tym cukry 31 g 

Białko 4,9 g 

Sól 0,29 g 

 

TORT COOKIES ●● 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony warstwą nadzienia z czarnej porzeczki oraz kremem z prażynkami i drobnymi 

ciasteczkami. 

Składniki: 33 % krem z prażynkami [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), 16 % prażynki (mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych 

proporcjach), bezwodny tłuszcz MLECZNY (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z 

JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), przeciwutleniacz: mieszanina 

tokoferoli), 10 % pasta smakowa (syrop glukozowy, cukier, MLEKO zagęszczone słodzone, aromaty, żółtka JAJ, 

przeciwutleniacz: alfa-tokoferol), alkohol (spirytus)], 21 % biszkopt o smaku czekoladowym [ciasto (cukier, skrobia 

ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny 

aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka 

PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], 14 % pasta z kawałkami 

ciasteczek [cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, słonecznikowy), kawałki ciasteczek (zawierają mąkę PSZENNĄ, JAJA), kakao 
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o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, MLEKO odtłuszczone w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty], 5 % poncz o smaku waniliowym [poncz (cukier, woda, aromat waniliowy), alkohol 

(spirytus)], 3 % nadzienie z czarnej porzeczki [65 % czarna porzeczka, cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, mączka 

chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana]. 

Składniki dekoracji: polewa jasna [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych 

proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat)], posypka z 

czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat], ciastko czekoladowe [cukier, 

mąka PSZENNA, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), masło (z MLEKA), JAJA, 

MIGDAŁY, kakao, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), sól], rozetki z kremu [masło (z 

MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana], dekoracja czekoladowa [czekolada biała (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), czekolada (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)], kwadrat z czekolady 

[czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), 

czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgatory: lecytyny (z SOI), aromat)], 

logo Cukierni Sowa [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat), tłuszcz kakaowy, kakao o 

obniżonej zawartości tłuszczu, cukier], polewa ciemna [rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z nasion 

palmy), cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

 

TORT CHRUPER ● 
Biszkopty o smaku czekoladowym przełożone nadzieniem z czarnej porzeczki i kremem kakaowym z prażynkami i 

drobnymi ciasteczkami. 

Składniki: 33 % krem kakaowy z prażynkami [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), 17 % prażynki [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych 

proporcjach), bezwodny tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), 

substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli), pasta 

z drobnymi ciasteczkami (ciasteczka (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 

masło (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, JAJA, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany 

sodu), aromaty, sól), cukier, oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, kakaowy), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, odwodniony syrop glukozowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacze (estry 

kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli)), 3 % pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao 

w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat)], 22 % biszkopt o smaku czekoladowym  

[mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o 

obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej 

rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], pasta ciasteczkowa 

[cukier, oleje roślinne (kokosowy, słonecznikowy), kawałki ciasteczek (zawierają GLUTEN, JAJA), kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, MLEKO w proszku odtłuszczone, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromaty], polewa [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO 

pełne w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 9 % krem z 

drobnymi ciasteczkami [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), 13 % pasta z drobnymi ciasteczkami (ciasteczka (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny palmowy, kakao o 

obniżonej zawartości tłuszczu, masło (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, JAJA, substancje 

spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), aromaty, sól), cukier, oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, kakaowy), 
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kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku odtłuszczone, odwodniony syrop glukozowy, emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromaty, przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli)], poncz o 

smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy], 3% nadzienie z czarnej porzeczki [65% czarna porzeczka, cukier, woda, 

substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana], 

posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny 

waniliowy], posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz 

MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy]. 

Składniki dekoracji: żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, aromat, barwnik: kapsorubina, ekstrakt z marchwi], dekoracja muszelka [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga 

kakaowa, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja rożek [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja z białej czekolady [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], ażurek Sowa [cukier, MLEKO pełne w proszku, 

tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, 

żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT CZARNY LAS ● 
Biszkopty o smaku czekoladowym i kakaowym z wiśniami w żelu i musami: kakaowo-rumowym i śmietankowym  

z serkiem mascarpone. 

Składniki: 28 % wiśnie w żelu [86 % wiśnie mrożone, cukier, pektyny], 18 % mus kakaowo-rumowy [śmietanka (z MLEKA), 

13 % pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z 

SOI), aromat), 9 % alkohol (rum), woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 16 % biszkopt czekoladowy [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, 15 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 14 % mus śmietankowy z serkiem 

mascarpone [70 % śmietanka [z MLEKA], 12 % serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy), cukier, woda, żelatyna wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 6 % biszkopt kakaowy [mieszanka 

cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

stabilizator: difosforany, kakao, regulator kwasowości: pirofosforan sodu, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól), JAJA, 

woda]. 

Składniki dekoracji: masa śmietanowa [woda, krem (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, częściowo utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, białko 

MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), 

śmietanka (z MLEKA)], czereśnie czerwone kandyzowane [czereśnie, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące (sorbinian potasu, DWUTLENEK SIARKI), barwnik: erytrozyna], 

posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, 

MLEKO pełne w proszku, aromat naturalny waniliowy], posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny waniliowy], czekolada tarta [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, 

żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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TORT CZEKOLADOWY ● 
Biszkopty o smaku czekoladowym z warstwą nadzienia z czarnej porzeczki i kremem czekoladowym. 

Składniki: 39 % krem czekoladowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], 30 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, 

skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), 0,9 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka 

z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], polewa [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, 

shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku 

(z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 7 % nadzienie z czarnej porzeczki [65 % czarna 

porzeczka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, alginian sodu), substancja konserwująca: 

sorbinian potasu], 6 % poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy], posypka z czekolady [cukier, miazga 

kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat 

naturalny waniliowy], posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

aromat naturalny waniliowy]. 

Składniki dekoracji: polewa [syrop glukozowy, woda, cukier, 10 % czekolada w proszku (proszek kakaowy, syrop glukozowo – 

fruktozowy, miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI)), cukier, 

substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, kwas: kwas mlekowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych], dekoracje czekoladowe ołówki [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)], 

dekoracje czekoladowe muszelka [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, 

serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracje 

czekoladowe ażurki [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), 

aromat naturalny waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna 

porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT KAKAOWY ● 
Biszkopty z warstwą nadzienia z czarnej porzeczki i kremem kakaowym. 

Składniki: 40 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 36 % 

krem kakaowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 16 

% pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu), aromat], polewa [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych 

proporcjach), 25% proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyna z 

SOI), aromat naturalny waniliowy], 6 % poncz o smaku waniliowym [woda, cukier, aromat waniliowy], posypka z czekolady 

[cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy], 5 % nadzienie z czarnej porzeczki [65 % czarna porzeczka, cukier, woda, skrobia 

modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, alginian sodu), substancja konserwująca: sorbinian potasu], posypka 

z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny waniliowy]. 
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Składniki dekoracji: żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, aromat, barwnik: kapsorubina, ekstrakt z marchwi], dekoracje muszelka [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracje czekoladowe rożki [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], dekoracje czekoladowe białe [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

dekoracje czekoladowe ażurki [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), aromat naturalny waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, 

czarna porzeczka, jabłko))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT DAKŁAS 
Bezy z daktylami i orzechami włoskimi, przełożone musem orzechowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 61 % bezy [cukier, białko JAJ, 24 % daktyle, 19 % ORZECHY WŁOSKIE], 37 % mus orzechowy z serkiem mascarpone 

[śmietanka (z MLEKA), 30 % serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka 

JAJ pasteryzowane, woda, cukier, 3 % miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, żelatyna wieprzowa], cukier puder dekoracyjny 

[glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], kakao 

dekoracyjne. 

Składniki dekoracji: logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 

SEZAMU. 

 

TORT DAKŁAS MANGO-MARAKUJA 
Bezy przełożone musem mango-marakuja oraz kremem na bazie serka mascarpone. 

Składniki: 49 % krem [śmietanka (z MLEKA), 25 % ser mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy), 9 % puree mango, masa ŻÓŁTKOWA pasteryzowana, 7 % puree marakuja, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, 

pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja 

zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 37 % krążki bezowe [cukier, białko JAJ], 14 % mus mango-marakuja 

[63 % puree mango, 31 % puree marakuja, cukier, pektyny], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, olej 

rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, tłuszcz palmowy utwardzony, aromat, 

żywność barwiąca: kurkuma], logo [tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny 

aromat waniliowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne słodzone skondensowane, stabilizator: glicerol, substancja 

zagęszczająca: pektyny, barwnik: żółty tlenek żelaza]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT DAKŁAS MINI 
Bezy z daktylami i orzechami włoskimi, przełożone musem orzechowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 51% bezy [cukier, białko JAJ, 24% daktyle, 19% ORZECHY WŁOSKIE], 47% mus orzechowy z serkiem mascarpone 

[śmietanka (z MLEKA), 30% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka 

JAJ pasteryzowane, woda, cukier, 3% miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, żelatyna wieprzowa], cukier puder dekoracyjny 

[glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], kakao 

dekoracyjne. 

Składniki dekoracji: logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA 

SEZAMU. 
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TORT EGZOTYCZNY ● 
Biszkopt cytrynowy,  nadzienie mango – marakuja i mus śmietanowy z adwokatem.  

Składniki: 49 % mus śmietanowy z adwokatem [60 % śmietanka (z MLEKA), 18 % krem adwokat (MLEKO, cukier, alkohol 

(spirytus), żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)), cukier żelujący 

(cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara), purée z marakuji (100 % 

marakuja), aromat], 33 % nadzienie mango-marakuja [83 % nadzienie mango-marakuja (50 % mango, 18 % marakuja, woda, 

cukier, sok cytrynowy, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, agar, guma guar, aromat), 17 % purée z 

marakuji (100 % marakuja)], 16 % biszkopt cytrynowy [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), olej 

rzepakowy, JAJA, 3 % sok z cytryny, MLEKO, aromat cytrynowy]. 

Składniki dekoracji: cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: 

węglan wapnia, aromat], dekoracja czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], dekoracja ażurek sówka [miazga 

kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], 

kakao dekoracyjne, logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT HISZPAŃSKI KAWOWY ●● 
Biszkopty o smaku czekoladowym z kremem kawowym i chrupiącą bezą. 

Składniki: 44% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, 

miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej 

rzepakowy, woda], 39% krem kawowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), alkohol (spirytus), 1% esencja kawy rozpuszczalnej, 1% kawa mielona, esencja waniliowa], 9% bezy 

[cukier, białko JAJA], 4% poncz kawowy [cukier, woda, spirytus, 1,5% kawa esencja, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT HISZPAŃSKI ORZECHOWY ●● 
Biszkopty o smaku czekoladowym z kremem orzechowym i chrupiącą bezą. 

Składniki: 46 % krem orzechowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), 15 % miazga z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH, alkohol (spirytus), esencja waniliowa], 27 % biszkopt o smaku 

czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO 

w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 8 % bezy [cukier, 

białko JAJA], 4 % MIGDAŁY, 3 % poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: dekoracja z kremu orzechowego [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), 15 % miazga z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH], ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

MIGDAŁY, kwadrat z czekolady [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI, 

polirycynooleinian poliglicerolu)), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], kakao, krążek czekoladowy [miazga 
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kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu], dekoracja muszelka [cukier, 

miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA(z 

MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT JAGODOWY 
Dwa rodzaje biszkoptów w połączeniu z musem jagodowym. 

Składniki: 49 % mus jagodowy [śmietanka (z MLEKA), 28 % jagody mrożone, cukier, woda, 1 % pasta jagodowa (syrop 

glukozowy, 35 % jagody, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: pektyny, aromaty), żelatyna], 15 % 

biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, 

syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglan sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga 

kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), 

JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty 

naturalne)], żel dekoracyjny [cukier, woda, glukoza, stabilizator: maltitol, substancje żelujące (pektyny, agar), kwas: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu], 8 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia 

ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), 

JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 5 % poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], 3 % mus 

jagodowy [44 % jagody mrożone, woda, krem Chantilly (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, częściowo utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, białka 

MLEKA, stabilizatory (fosforan potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), 

śmietanka (z MLEKA)]. 

Składniki dekoracji: posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, 

bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], posypka z czekolady mlecznej [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny waniliowy], mus do dekoracji [woda, krem 

Chantilly (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, częściowo utwardzony olej 

palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, białka MLEKA, stabilizatory (fosforan potasu, 

difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), śmietanka (z MLEKA)], trójkąt czekoladowy 

[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, skondensowane MLEKO pełne słodzone, stabilizator: glicerol, substancja zagęszczająca: pektyny 

barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza)], ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], kwadrat z białej czekolady [czekolada biała (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), czekolada 

mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny 

waniliowy)], wiśnie liofilizowane. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT KAJMAKOWY ●● 
Biszkopty orzechowe w połączeniu z kajmakiem i musem śmietanowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 44 % biszkopt orzechowy [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające (węglany sodu, difosforany), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, serwatka w proszku (z MLEKA), 

aromat naturalny śmietankowy (z MLEKA), substancje żelujące (fosforany sodu, difosforany, siarczan wapnia), aromat 

naturalny wanilinowy, substancja zagęszczająca: alginian sodu), JAJA, olej rzepakowy, 12 % ORZECHY WŁOSKIE], 22 % kajmak 

[cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy, MLEKO, pektyny], 20 % mus śmietanowy z serkiem mascarpone [50 % śmietanka 

(z MLEKA), 50 % serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], krem o smaku 

karmelowym [krem (woda, całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, cukier, proteiny MLEKA, stabilizatory (sorbitole, 

hydroksypropyloceluloza), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i 

diacetylowinowym), emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: E435), sól, aromaty), woda, pasta smakowa (cukier, MLEKO 
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skondensowane słodzone, syrop glukozowy, aromaty naturalne, barwnik: karmele, woda, aromaty, sól, skrobia 

modyfikowana)], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: posypka karmelowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), 

LAKTOZA (z MLEKA), miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy, przyprawa, aromat 

naturalny], trójkąt czekoladowy [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny 

aromat waniliowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO skondensowane pełne słodzone, stabilizator: glicerol, substancja 

zagęszczająca: pektyny, barwniki: żółte tlenki żelaza], ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, kakao z obniżoną zawartością 

tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy], sprężynki czekoladowe [miazga kakaowa, cukier, 

tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, 

żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT KRÓLEWSKI ● 
Biszkopty o smaku czekoladowym z musem śmietanowym z białą czekoladą. 

Składniki: 52% mus śmietanowy z białą czekoladą [śmietanka (z MLEKA), 19% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), woda, żółtka JAJ 

pasteryzowane, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z 

MLEKA), sól, stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, 

barwniki (ryboflawiny, karoteny), żelatyna wieprzowa, aromat], 17% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), 

skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 9% biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka 

cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, środki spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, woda], żel dekoracyjny [cukier, woda, oleje rzepakowy, skrobia, emulgator: estry 

sacharozy I kwasów tłuszczowych, substancja żelująca (agar, pektyna), kwas: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca (guma 

celulozowa, guma ksantanowa), substancja konserwująca: sorbinian potasu, naturalny aromat waniliowy], poncz kawowy 

[cukier, woda, alkohol (spirytus), kawa esencja, aromat waniliowy], krem dekoracyjny [woda, krem Chantilly (cukier, syrop 

glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, częściowo utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz 

kokosowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, białka MLEKA, stabilizatory (fosforan potasu, difosforany), substancje 

zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), śmietanka (z MLEKA)], posypka czekoladowa [cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy, przyprawy, aromat]. 

Składniki dekoracji: dekoracje czekoladowe czerwone [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku,  

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), barwnik (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień 

allura*)], granulki ciasteczkowe w czekoladzie białej [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, 

cukier, mąka słodowa (GLUTEN), skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól, tłuszcz kakaowy, aromat 

naturalny waniliowy), środek glazurujący (syrop glukozowy, cukier, substancja glazurująca: guma arabska, tłuszcz roślinny 

(kokosowy, palmowy w zmiennych proporcjach), skrobia modyfikowana)], dekoracje czekoladowe mleczne [cukier, masło 

kakaowe, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, tłuszcz MLECZNY, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], dekoracje czekoladowe białe [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny 

waniliowy], logo czekoladowe z czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat naturalny 

waniliowy, nadruk (tłuszcz kakaowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
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TORT LULU 
Dwa rodzaje biszkoptów przełożone masą serową z poziomkami. 

Składniki: 65% masa serowa z poziomkami [30% poziomki, śmietanka (z MLEKA), 12% ser twarogowy śmietankowy półtłusty 

(MLEKO, MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), 12% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), 

MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, żółtka JAJ pasteryzowane, woda, żelatyna wieprzowa, pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 10% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia 

ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy) substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z 

emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych))], krem do dekoracji [woda, krem dekoracyjny (cukier, syrop glukozowy 

emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, częściowo utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, 

odtłuszczone MLEKO w proszku, białka MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające 

(alginian sodu, hydroksypropyloceluloza), środek przeciwzbrylający: fosforany wapnia), śmietanka (z MLEKA)], 7% biszkopt 

jasny [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO 3,2% tłuszczu], poncz o smaku 

waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: dekoracje czekoladowe czerwone [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku,  

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), barwnik (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień 

allura)], truskawki liofilizowane, dekoracja z czekolady białej [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku,  LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), logo czekoladowe z czekolady 

białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat naturalny waniliowy, nadruk (tłuszcz kakaowy, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik: tartrazyna, żółcień pomarańczowa FCF i czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie 

uwagi u dzieci. 

 

TORT MALINOWY 
Biszkopt o smaku kakaowym przełożony musem malinowym i ptysiem z nadzieniem jogurtowym. 

Składniki: 73 % mus malinowy [śmietanka (z MLEKA), 18 % maliny, mieszanka ze stabilizatorem o smaku malinowym (cukier, 

żelatyna wieprzowa, skrobia, barwnik: betanina, maliny liofilizowane, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), poncz 

(woda, cukier)], 12 % ptyś z nadzieniem jogurtowym [mus jogurtowy (śmietanka (z MLEKA), woda, mieszanka ze 

stabilizatorami jogurtowa (cukier, proszek jogurtowy (MLEKO, LAKTOZA (z MLEKA)), żelatyna wieprzowa, skrobia, aromat, 

dekstroza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, stabilizatory (guma guar, mączka chleba świętojańskiego))), ciasto 

parzone (JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny)], 6 % biszkopt 

o smaku kakaowym [JAJA, cukier, mąka PSZENNA, kakao, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: 

sorbitole, woda, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole kwasów tłuszczowych, aromat), proszek do 

pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)]. 

Składniki dekoracji: żel dekoracyjny [syrop glukozowy, cukier, woda, stabilizator: sorbitole, substancje żelujące (pektyny, 

agar), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu], żel malinowy [woda, cukier, 18 % 

maliny, syrop glukozowy, skrobia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat (marchew, szafran), barwniki (karmel 

amoniakalny, kwas karminowy), regulator kwasowości: cytrynian sodu, aromat], dekoracja z czekolady z cukrem [czekolada 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), cukier], kwadrat z 

czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy], dekoracje muszelka [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, 

serwatka w proszku (z MLEKA), laktoza (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], ażurek sówka 

[miazga kakaowa, cukier, kakao z obniżoną zawartością tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat 
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waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 

SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT ORZECH WŁOSKI ●● 
Biszkopt orzechowy z warstwą nadzienia z czarnej porzeczki i kremem orzechowym. 

Składniki: 44 % biszkopt orzechowy [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, 5 % grys ORZECHA 

WŁOSKIEGO, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia modyfikowana, aromaty, emulgatory (mono- i 

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

kwasem octowym), cukier palony (cukier, syrop glukozowy), syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, sól, 

stabilizator: guma ksantanowa, ekstrakt z marchwi), olej rzepakowy, JAJA, woda, 9 % ORZECHY WŁOSKIE], 29 % krem 

orzechowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 14 

% ORZECHY WŁOSKIE mielone, 7 % miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, alkohol (spirytus), aromat], 5 % nadzienie z czarnej 

porzeczki [65 % czarna porzeczka, cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian 

sodu), skrobia modyfikowana kukurydziana)], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat 

waniliowy], 1 % MIGDAŁY.  

Składniki dekoracji: polewa [cukier, nieodwodnione oleje i tłuszcze roślinne (oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, 

SOJOWY w zmiennych proporcjach, tłuszcz palmowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku 

(z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), 2 % ORZECHY LASKOWE, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromaty], rozetki [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), 7 % miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, alkohol (spirytus), aromat], ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

LASKOWE, dekoracja czekoladowe [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: 

polirycynooleinian poliglicerolu], kwadrat z czekolady [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: 

lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgatory: lecytyny (z SOI), aromat)], ażurek sowa [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT POMARAŃCZOWY ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony nadzieniem ze świeżych pomarańczy i mandarynek oraz musem 

pomarańczowym. 

Składniki: 44 % nadzienie ze świeżych pomarańczy i mandarynek [nadzienie pomarańczowe z cząstkami owoców (44 % 

pomarańcze, woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat pomarańczowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwniki (ekstrakt z papryki, antocyjany)), 28 % mandarynki w syropie 

(mandarynki, woda, cukier), 17 % pomarańcze, sok pomarańczowy, cukier, cukier żelujący (cukier, substancje żelujące 

(karagen, mączka chleba świętojańskiego), LAKTOZA (z MLEKA), aromat), pektyny], 29 % mus pomarańczowy [śmietanka (z 

MLEKA), 17 % sok pomarańczowy, cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, 2 % pomarańcze suszone, aromat, barwnik: karoteny), 2 % pasta pomarańczowa (cukier, syrop glukozowy, 

9,1 % skoncentrowany sok pomarańczowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwniki (kurkumina, antocyjany), 

substancje zagęszczające (pektyny, guma ksantanowa), aromaty, naturalny aromat pomarańczy, aromaty naturalne 

mandarynki, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromaty naturalne], 13 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka 

cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości 

tłuszczu, naturalny aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, 

mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 
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tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], poncz pomarańczowy [62 % sok 

pomarańczowy, alkohol (likier Cointreau)]. 

Składniki dekoracji: żel pomarańczowy [cukier, woda, syrop glukozowy, substancja zagęszczająca: acetylowany adypinian 

diskrobiowy, 5 % kawałki pomarańczy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja żelująca: guma 

ksantanowa, barwniki (karoteny, kwas karminowy)], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas 

cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], dekoracje 

kule [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), naturalny aromat waniliowy, barwniki (kurkumina, tlenki żelaza, antocyjany)], pióro czekoladowe [cukier, 

olej roślinny (palmowy), tłuszcz roślinny (z masłosza), odtłuszczone kakao w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], 

rozetki [woda, krem (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, częściowo utwardzony 

olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, białko MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, 

difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza))], ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, 

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], kwadrat z białej 

czekolady [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z 

SOI), aromat naturalny waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT PRALINOWY ●● 
Biszkopt o smaku kakaowym z czekoladową masą prażynkową oraz ganaszem czekoladowo-orzechowym. 

Składniki: 31 % ganasz czekoladowo-orzechowy [66 % czekolada orzechowa (cukier, 30 % ORZECHY LASKOWE, miazga 

kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), śmietanka (z MLEKA)], 31 % czekoladowa masa prażynkowa [miazga 

z ORZECHÓW LASKOWYCH, 23 % czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy), 23 % prażynki (mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny 

(słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, 

ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika)), polewa o 

smaku kakaowym (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek 

kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), rodzynki, 

skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, syrop glukozowy, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy)], 15 % biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), 

proszek kakaowy, skrobia, środki spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, woda], polewa o smaku kakaowym 

[cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek kakaowy o obniżonej 

zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], krem czekoladowy [krem russel 

(masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory 

(mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), pasta o smaku kakaowym (kakao, cukier, 

olej roślinny, kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), 6 % czekolada (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), alkohol (spirytus), aromat], 

poncz kawowy [cukier, woda, alkohol (spirytus), kawa rozpuszczalna, aromat waniliowym]. 

Składniki dekoracji: MIGDAŁY, ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, emulgator: lecytyny (ze słonecznika)], kulka z czekolady 

[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy], kwadrat z 

czekolady [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy)], dekoracja czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga 

kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 
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TORT RUBINOWY 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony warstwą chrupiących ciasteczek, musem śmietanowym z białą czekoladą  

i nadzieniem malinowym. 

Składniki: 41 % mus śmietanowy z białą czekoladą [59 % śmietanka (z MLEKA), 19 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), MLEKO tłuszczu, 

żółtka JAJ pasteryzowane, woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz palmowy, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, syrop glukozowy, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym, lecytyny), substancja zagęszczająca: karagen, stabilizatory (difosforany, fosforany sodu), białka MLEKA, serwatka 

w proszku (z MLEKA), sól, aromaty, barwniki (karoteny, ryboflawiny)), żelatyna wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 

25 % nadzienie malinowe [maliny, woda, cukier, substancja zagęszczająca (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian 

sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana, sok cytrynowy, regulator kwasowości: cytrynian wapnia], 13 % pasta z kawałkami 

ciasteczek [cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, słonecznikowy), 21% kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, JAJA), kakao 

w proszku niskotłuszczowe, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, MLEKO odtłuszczone w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], 12 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 

czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], biszkopt o smaku kakaowym [ciasto (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- 

i diglicerydy  kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), 

proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, woda]. 

Składniki dekoracji: żel dekoracyjny [cukier, , woda, oleje rzepakowy, skrobia, emulgator: estry sacharozy i kwasów 

tłuszczowych, substancje żelujące (agar, pektyny), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje zagęszczające 

(karboksymetyloceluloza, guma ksantanowa), substancja konserwująca: sorbinian potasu, naturalny aromat waniliowy], 

wstążka [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), 

tłuszcz kakaowy], śnieżka [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], trufla [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], ażurek sowa [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], maliny liofilizowane. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT SALWADOR ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym z chrupiącą warstwą prażynek oraz musami: kokosowym i orzechowym. 

Składniki: 34 % mus kokosowy [śmietanka (z MLEKA),  MLEKO, 19 % pasta kokosowa (aromaty naturalne, syrop glukozowo - 

fruktozowy, 21 % miazga kokosowa, 20 % krem kokosowy, woda, cukier, alkohol (spirytus), skrobia modyfikowana (z 

kukurydzy), wyciąg z marchwi), krem Brûlée (glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtka JAJ w proszku, MLEKO odtłuszczone 

w proszku, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: karoteny, ekstrakt z papryki i buraka, skarmelizowany syrop 

cukrowy), cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana)], 25 % mus orzechowy [serek mascarpone  

(śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy), pasta orzechowa (oleje roślinne (słonecznikowy, 

palmowy), cukier, 12 % ORZECHY LASKOWE, MLEKO odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z 

MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), śmietanka (z MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO, cukier puder, cukier 

żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana)], 14 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza 

(cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, 

naturalny aromat waniliowy),  substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, 

mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty naturalne], 13 % pasta z prażynkami 

[cukier, 24 % pokruszone maślane ciasteczka (mąka PSZENNA, cukier, bezwodny tłuszcz MLECZNY, MLEKO odtłuszczone w  

proszku, mąka słodowa JĘCZMIENNA, sól), ORZECHY LASKOWE, MLEKO pełne w proszku, olej roślinny, MIGDAŁY, bezwodny 
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tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt z naturalnej wanilii], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, aromat 

waniliowy]. 

Składniki dekoracji: żel dekoracyjny (cukier, woda, oleje rzepakowy, skrobia, emulgator: estry sacharozy i kwasów 

tłuszczowych, substancja żelująca (agar, pektyna), kwas: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca (guma celulozowa, guma 

ksantanowa), substancja konserwująca: sorbinian potasu, naturalny aromat waniliowy), żel dekoracyjny o smaku 

karmelowym (syrop glukozowy, woda, syrop z cukru karmelizowanego, substancje żelujące (pektyny, alginian sodu, karagen, 

guma ksantanowa), aromaty, regulator kwasowości: kwas mlekowy, regulatory kwasowości (mleczan sodu, fosforany 

wapnia), substancja konserwująca: sorbinian potasu)], dekoracja półkula kokos [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI)), naturalny aromat 

waniliowy],  kwadrat czekoladowy [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI)), naturalny aromat waniliowy], sprężynka z białej czekolady 

[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 

SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

 

TORT TRUSKAWKOWY 
Biszkopt w połączeniu z musem truskawkowym. 

Składniki: 66% mus truskawkowy [śmietanka (z MLEKA), 34% truskawki mrożone, woda, cukier, pasta truskawkowa (60% 

truskawki, syrop cukrowy (woda, cukier), syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: karagen, 

aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: czerwień allura*), żelatyna wieprzowa], 25% biszkopt [ciasto 

(cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, 

MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], żel dekoracyjny [cukier, woda, truskawki, substancja 

zagęszczająca: skrobia modyfikowana, syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: czerwień 

allura*, poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, aromat cytrynowy, kwas cytrynowy]. 

Składniki dekoracji: dekoracja truskawka [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO 

w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: antocyjany, naturalny aromat waniliowy], dekoracja 

czekoladowa [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, serwatka w proszku (z 

MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], logo czekoladowe Cukierni Sowa 

[czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: 

kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))], PISTACJE, dekoracja z czekolady [miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU.  

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TORT TRUFLOWY ●● 
Biszkopt o smaku czekoladowym z czekoladową warstwą prażynkową oraz ganaszem z białej czekolady. 

Składniki: : 31 % czekoladowa masa prażynkowa [miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, 23 % czekolada biała (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), 23 % 

prażynki (mąka PSZENNA, cukier, koncentrat masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z 

JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu), polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, 

palmowy, z ziaren palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), rodzynki, skórka 

pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], 27 % ganasz z białą 

czekoladą [75 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat 

naturalny waniliowy), śmietanka (z MLEKA)], krem [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), alkohol (spirytus), aromat], 10 % biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza (mąka 

PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów 

tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, środki spulchniające (difosforany, węglany sodu), 
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sól), JAJA, woda], biszkopt kakaowy [JAJA, cukier, mąka PSZENNA, kakao, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca 

wilgoć: sorbitole, woda, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole kwasów tłuszczowych, aromat), proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], poncz kawowy [cukier, woda, alkohol (spirytus), kawa 

rozpuszczalna, aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: polewa biała [rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z ziaren palmy), cukier, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty], posypka z czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny 

waniliowy], dekoracja z kremu russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana], korpus truflowy biały [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy], dekoracja z czekolady białej i mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

laktoza (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], dekoracja kwadrat [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy], ażurek sowa [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy], logo z czekolady białej [czekolada biała (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna 

porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECH   Y WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

TORT TURECKI 8 porcji ●● 

TORT TURECKI 12 porcji ●● 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony kremami: czekoladowym i chałwowym.  

Składniki: Składniki: 45 % krem chałwowy [50 % chałwa o smaku waniliowym (57 % miazga SEZAMOWA, cukier, ksylitol, 

ekstrakt z korzenia mydlnicy, naturalny aromat waniliowy, naturalny sok z limonki), masło (z MLEKA), margaryna (oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, miazga SEZAMOWA, alkohol (spirytus), aromat waniliowy], 25 % 

krem czekoladowy [polewa o smaku czekoladowym (rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (oleje 

(słonecznikowy, palmowy), całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), 

4 % czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy; emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), pasta 

z prażonymi ORZECHAMI LASKOWYMI (prażone ORZECHY LASKOWE (ORZECHY LASKOWE, cukier), pasta kakaowa (kakao, 

tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku), cukier, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), masa JAJOWA 

pasteryzowana, alkohol (spirytus)], 15 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia 

ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), 0,9% czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka 

z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], poncz o smaku waniliowym [nakropka (cukier, woda, 

alkohol (spirytus), aromat waniliowy], 2 % krem o smaku czekoladowym [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), pasta o smaku czekoladowym (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), alkohol (spirytus)]. 

Składniki dekoracji: posypka czekoladowa [cukier, miazga kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz 

MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], chałwa o smaku waniliowym [57 % miazga SEZAMOWA, 
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cukier, ksylitol, ekstrakt z korzenia mydlnicy, naturalny aromat waniliowy, naturalny sok z limonki], dekoracje czekoladowe 

[kwadraty z czekolad (czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)), romb (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA 

(z MLEKO), MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator (z SOI), naturalny aromat waniliowy), logo 

(czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwnik: 

kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko)))], czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu], tłuszcz kakaowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE.  

 

TORT WIEDEŃSKI 8p 
Biszkopt w połączeniu z musem serowo-śmietanowym z rodzynkami. 

Składniki: 79 % mus serowo-śmietanowy z rodzynkami [38 % śmietanka (z MLEKA), 33 % ser twarogowy (MLEKO, śmietanka 

(z MLEKA), MLEKO w proszku, kultury mleczarskie), cukier, woda, żółtka JAJ pasteryzowane, 5 % rodzynki, żelatyna 

wieprzowa, aromat], 9 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, 

MLEKO], krem dekoracyjny [woda, krem Chantilly (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, częściowo utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, białka 

MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), 

śmietanka (z MLEKA)]. 

Składniki dekoracji: cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja 

przeciwzbrylająca: węglan wapnia, tłuszcz palmowy utwardzony, aromat], posypka [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka 

PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne 

w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], biszkopty [mąka PSZENNA, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, woda, 

skrobia, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), glukoza, 

substancje spulchniające (węglany sodu, difosforany), aromat, sól, barwnik: karoteny], ołówek z czekolady [cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), miazga kakaowa, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy], muszelka z czekolady [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], logo czekoladowe z czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat naturalny 

waniliowy, nadruk (tłuszcz kakaowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TORT MAROKO ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym w połączeniu z musami: czekoladowym i pomarańczowym. 

Składniki: 47% mus pomarańczowy [śmietanka (z MLEKA), 16% sok pomarańczowy, cukier, MLEKO 3,2% tłuszczu, żółtko JAJ 

pasteryzowane, krem (skrobia kukurydziana, barwniki owocowe i ekstrakty roślinne, aromat, sól, barwnik: karoteny), alkohol 

(likier Cointreau), masło (z MLEKA), żelatyna wieprzowa, pasta pomarańczowa (cukier, syrop glukozowy, pomarańcze, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, barwniki spożywcze (ekstrakt kurkuminy, ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

czerwonej kapusty), substancja zagęszczająca: pektyny)], 27% mus czekoladowy [śmietanka (z MLEKA), 29% czekolada 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), żółtka JAJ 

pasteryzowane, poncz kawowy (cukier, woda, kawa rozpuszczalna)], polewa o smaku czekoladowym (syrop glukozowy, woda, 

cukier, proszek czekoladowy (proszek kakaowy, syrop glukozowo- fruktozowy, miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), cukier, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, skrobia 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, kwas: kwas mlekowy, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia, emulgator: 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), płatki czekoladowe (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej 

zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), 11% biszkopt o smaku czekoladowym 

[mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i 
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poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o 

obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA 

pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, 

woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), 

aromaty)], poncz pomarańczowy [sok pomarańczowy, alkohol (likier Cointreau)]. 

Składniki dekoracji: dekoracje czekoladowe [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu)], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna 

porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

NAKED CAKE JASNY 
Biszkopt cytrynowy z warstwą nadzienia malinowego i musem śmietanowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 46% biszkopt cytrynowy [mieszanka cukiernicza cytrynowa (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), olej 

rzepakowy, JAJA, 4% posypka cytrynowa (skórka cytrynowa, syrop glukozowo – fruktozowy, regulator kwasowości (kwas 

cytrynowy), barwnik (kurkumina)), 3% sok z cytryny, MLEKO, aromat cytrynowy], 36% mus śmietanowy z serkiem mascarpone 

[49% śmietanka (z MLEKA), 24% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

cukier żelujący (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara), woda, cukier, 

pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja 

zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 16% nadzienie malinowe [70% maliny, woda, cukier, substancje 

zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana, sok z cytryny, 

regulator kwasowości: cytrynian wapnia], poncz waniliowy [cukier, woda, aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

NAKED CAKE CIEMNY 
Biszkopt o smaku czekoladowym z warstwą nadzienia malinowego i musem śmietanowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 50% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, 

miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej 

rzepakowy, woda], 35% mus śmietanowy z serkiem mascarpone [49% śmietanka (z MLEKA), 24% serek mascarpone 

(śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier żelujący (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, 

LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara), woda, cukier, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, 

cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 15% 

nadzienie malinowe [70% maliny, woda, cukier, substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian 

sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana, sok z cytryny, regulator kwasowości: cytrynian wapnia], poncz waniliowy [cukier, 

woda, aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT SACHER ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym nasączony rumem, przełożony konfiturą morelową, obłożony marcepanem i oblany 

polewą. 

Składniki: 43% konfitura morelowa [83% morele mrożone, cukier, pektyny], 30% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 10% marcepan [cukier, MIGDAŁY, 

substancja stabilizująca: sorbitole, syrop glukozowy, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, inwertaza], krem o smaku czekoladowym [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna kremowa 

(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 
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tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), pasta o smaku czekoladowym (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w 

proszku o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), alkohol (spirytus)], 6% polewa 

ciemna [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek kakaowy o 

obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

prażynki [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz 

mleczny, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA)), substancja spulchniająca: wodorowęglan 

sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika)], 2% alkohol (rum). 

Składniki dekoracji: logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik żółcień pomarańczowa  może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

 

TORT POLSKI 
 Biszkopt przełożony musami: serowo – śmietanowym i truskawkowym, udekorowany świeżymi owocami.  

Składniki: 45 % mus serowo – śmietanowy [33 % śmietanka (z MLEKA), 33 % ser twarogowy półtłusty (MLEKO, śmietanka (z 

MLEKA), MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), MLEKO, cukier, żółtka JAJ pasteryzowane, 

mieszanka ze stabilizatorem (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana), woda, sok z cytryny], 19 % truskawki w 

galaretce [72 % truskawki, żel truskawkowy (syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, 3 % truskawki, substancja żelująca: 

pektyna amidowana, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, ekstrakt z czarnej porzeczki, 

barwniki (kwas karminowy, karoteny), woda, galaretka o smaku truskawkowym (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, ekstrakt z czarnej marchwi), woda], 21 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, 

mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO 

pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 15 % nadzienie truskawkowe [80 % truskawki, cukier, woda, skrobia 

kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy],  

Składniki dekoracji: rozetki [krem (cukier, syrop glukozowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), częściowo 

utwardzony olej palmowy, utwardzony tłuszcz kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, białka MLEKA, stabilizatory 

(fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, hydroksypropyloceluloza)), śmietanka (z MLEKA), 

woda)], logo czekoladowe Cukierni Sowa [biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, naturalny aromat 

waniliowy), nadruk: tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TORCIK JOGURTOWY 
Biszkopt przełożony musem jogurtowym z dodatkiem białej czekolady oraz brzoskwiń w syropie, udekorowany bezą 

włoską. 

Składniki: mus jogurtowy [16% jogurt naturalny (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), białka MLEKA, kultury bakterii fermentacji 

mlekowej), 15% brzoskwinie w syropie (brzoskwinie, woda, cukier), śmietana (z MLEKA), 8% stabilizator jogurtowy (cukier, 

26% proszek jogurtowy (z MLEKA), żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana, glukoza, aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, sól, stabilizatory (guma guar, mączka chleba świętojańskiego)), woda, 1% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyna (z SOI), naturalny aromat waniliowy), pasta waniliowa 

(syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromat, substancja zagęszczająca: karagen, 

barwnik: ekstrakt z papryki)], 29% biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, pełne MLEKO w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, 

MLEKO]. 

Składniki dekoracji: beza włoska [cukier, beza (cukier, białko JAJA w proszku, substancja zagęszczająca: 

karboksymetyloceluloza, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), woda, kwas cytrynowy], logo czekoladowe z 

czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat naturalny waniliowy, nadruk (tłuszcz kakaowy, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)], sprężynki [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwniki tartrazyna, żółcień pomarańczowa, czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywności skupienie uwagi u 

dzieci. 

 

TORT WĘGIERSKI ● ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym, wiśnie w żelu, czekoladowy mus na bazie śmietany z duża ilością alkoholu. 

Składniki: 46% mus czekoladowy [śmietanka (z MLEKA), 27% czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory 

(lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), żółtka JAJ pasteryzowane, czekolada orzechowa (cukier, ORZECHY 

LASKOWE, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), 6% alkohol (spirytus), cukier], 29% wiśnie w żelu 

[84% wiśnie mrożone, cukier, pektyny], biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 15% 

czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda],  

Składniki dekoracji: czekolada skrobana (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu)), czereśnie czerwone kandyzowane [czereśnie, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące (sorbinian potasu, DWUTLENEK SIARKI), barwnik: 

erytrozyna], proszek kakaowy [proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, regulatory kwasowości (wodorotlenek sodu, 

węglany potasu)], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny 

(z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISATCJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT WĘGIERSKI ● 
Biszkopty makowe nasączone ponczem rumowym przełożone musem z mleczną czekoladą 

Składniki: 46 % biszkopt makowy [białko JAJ, cukier, 19 % mak niebieski, woda, żółtka JAJ, mąka PSZENNA, miód, skórka 

pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

aromat migdałowy], 32 % mus z czekoladą mleczną [śmietanka (z MLEKA), 32 % czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ 

pasteryzowane, masa JAJOWA pasteryzowana, woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 4 % poncz rumowy [cukier, woda, alkohol 

(36 % rum, spirytus)]. 

Składniki dekoracji: żel karmelowy [karmel (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda), skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: agar, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromaty, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

koszenila], posypka czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), naturalny aromat waniliowy], dekoracja laska wanilii [czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika))], rozetki kremowe [woda, krem (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej palmowy częściowo utwardzony, tłuszcz kokosowy utwardzony, MLEKO odtłuszczone 

w proszku, białka MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, 

hydroksypropyloceluloza), środek przeciwzbrylający: fosforany wapnia), pasta o smaku czekoladowym (kakao, cukier, olej 

roślinny (słonecznikowy, palmowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilina), 

śmietanka (z MLEKA)], dekoracja kwadrat mleczny [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], ażurek sówka [miazga 

kakaowa, cukier, kakao z obniżoną zawartością tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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KOSTKI 

BROWNIE Z KARMELEM 
Ciasto czekoladowe z nadzieniem karmelowym 

Składniki: 70% ciasto czekoladowe [cukier brązowy, masło (z MLEKA), JAJA, 11% czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu), ORZECHY WŁOSKIE prażone, ORZECHY NERKOWCA 

prażone, 6% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny 

waniliowy), mąka PSZENNA, kakao], 46% nadzienie karmelowe [cukier, śmietanka (z MLEKA), masło (z MLEKA), woda, syrop 

glukozowy, cynamon, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 

SEZAMU.  

 

BROWNIE Z ORZESZKAMI ARACHIDOWYMI  
Ciasto czekoladowe z karmelem oraz solonymi orzeszkami arachidowymi. 

Składniki: 63% ciasto czekoladowe [cukier, masło (z MLEKA), JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE smażone solone, 13% czekolada 

– masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu)), mąka PSZENNA, kakao], 47% karmel [cukier, śmietanka (z MLEKA), masło (z MLEKA), woda, syrop glukozowy, 

pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja 

zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki), cynamon], 24% ORZESZKI ARACHIDOWE smażone solone. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKEI, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA KARPATKA Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto parzone z kremem budyniowym i wiśniami w żelu. 

Składniki: 61% krem budyniowy [woda, śmietanka (z MLEKA), krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne 

w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), krem o smaku śmietankowym (cukier, 

całkowicie utwardzony olej (palmowy, kokosowy), syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem octowym, olej kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia modyfikowana, glukoza, białka 

MLEKA, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty (z MLEKA), barwnik: karoteny), cukier żelujący (cukier, 

glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara), alkohol (spirytus), aromat], 19% 

ciasto parzone [JAJA, woda, mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny 

(ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy)], 18% wiśnie w żelu [60% wiśnie, woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja 

przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA BRZOSKWINIOWA 
Biszkopt przełożony musem śmietanowym i brzoskwiniami w galaretce. 

Składniki: 61% brzoskwinie w galaretce [54% brzoskwinie w syropie (51% brzoskwinie, woda, cukier), woda, galaretka o smaku 

truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, ekstrakt z czarnej marchwi, 

naturalny preparat barwiący], 24% biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, 

MLEKO], 13% mus śmietanowy [72% śmietanka (z MLEKA), woda, cukier, żelatyna wieprzowa], poncz o smaku cytrynowym 

[cukier, woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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KOSTKA CZARNA PORZECZKA ● 
Biszkopt czekoladowy, przełożony nadzieniem z czarnej porzeczki i musami: czekoladowym i porzeczkowym, całość 

udekorowana owocami czarnej porzeczki w żelu. 

Składniki: 37% mus porzeczkowy [śmietanka (z MLEKA), ser twarogowy (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, 

kultury mleczarskie), mieszanka ze stabilizatorem i czarną porzeczką (cukier, glukoza, żelatyna wołowa, 17% kawałki czarnej 

porzeczki, czarna porzeczka w proszku, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt roślinny z buraka, marchwi, hibiskusa, 

sól), 10% czarne porzeczki w żelu (67% czarna porzeczka, cukier, woda, stabilizatory (skrobia, agar, mleczan wapnia), 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), woda, 

alkohol (spirytus)], 21% mus czekoladowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, 13% czekolada [miazga kakaowa, 

tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu)], 13% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), woda, 

żelatyna wieprzowa], 19% nadzienie z czarnej porzeczki [markiza z czarnej porzeczki (65% czarna porzeczka, cukier, woda, 

substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana modyfikowana), 

woda, cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana), żelatyna wieprzowa], 14% biszkopt o smaku 

czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO 

w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], owoce czarnej 

porzeczki w żelu [żel dekoracyjny (syrop glukozowy, cukier, woda, stabilizator: sorbitole, substancje żelujące (pektyny, agar), 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), czarne porzeczki mrożone,  czarne 

porzeczki w żelu (67% czarna porzeczka, cukier, woda, stabilizatory (skrobia, agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości 

(kwas cytrynowy, cytryniany sodu), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

KOSTKA CZARNY LAS ● 
Biszkopty: o smaku czekoladowym i kakaowym z wiśniami w żelu i dwoma musami: kakaowo-rumowym i śmietankowym 

z serkiem mascarpone 

Składniki: 36% wiśnie w żelu [84% wiśnie mrożone, cukier, pektyny], 22% mus śmietankowy z serkiem mascarpone [70% 

śmietanka (z MLEKA), 12% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, 

woda, żelatyna wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, 

aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 16% mus kakaowo-rumowy [śmietanka (z MLEKA), 12% 

pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat), 10% alkohol (rum), woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 13% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), 

skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 4% biszkopt kakaowy [mieszanka cukiernicza (mąka 

PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów 

tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), sól), JAJA, woda], posypka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA FIRMOWA ● ● 
Biszkopty orzechowe przełożone nadzieniem z czarnej porzeczki oraz kremem kawowym z orzechami i rodzynkami w 

rumie. 

Składniki: 41% krem kawowy z orzechami i rodzynkami w rumie [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), 15% 

rodzynki w zalewie (rodzynki, alkohol (rum), cukier, syrop skrobiowy (ziemniaczany), woda), MLEKO 3,2% tłuszczu, 12% 

ORZECHY w rumie (43% ORZECHY WŁOSKIE, 43% ORZECHY LASKOWE, alkohol (rum)), cukier, MLEKO w proszku, żółtka JAJ 

pasteryzowane, 0,9% kawa rozpuszczalna], 31% biszkopt orzechowy [30% ORZECHY WŁOSKIE, białko JAJA, cukier, żółtko 
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JAJA, mąka PSZENNA, woda, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], polewa 

[rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz 

z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat waniliowy], krem [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana], alkohol (spirytus), kawa rozpuszczalna], poncz kawowy [cukier, woda, spirytus, kawa esencja, 

aromat waniliowy], 6% rodzynki w zalewie [rodzynki, cukier, syrop skrobiowy (ziemniaczany), alkohol (rum), woda], 5% 

nadzienie z czarnej porzeczki [65% czarna porzeczka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, 

alginian sodu), substancja konserwująca (sorbinian potasu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 

SEZAMU. 

 

KOSTKA HISZPAŃSKA KAWOWA ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony kremem kawowym i bezą. 

Składniki: 63% krem kawowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), żółtka JAJ pasteryzowane, cukier, alkohol (spirytus), woda, żelatyna wieprzowa, 0,8% kawa rozpuszczalna], 

24% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga 

kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej 

rzepakowy, woda], 11% beza [cukier, białka JAJ], poncz kawowy [cukier, woda, alkohol (spirytus), 1,5% kawa esencja, aromat 

waniliowy], czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

KOSTKA HISZPAŃSKA ORZECHOWA ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym nasączony ponczem kawowym, przełożony kremem orzechowym i chrupiącą bezą. 

Składniki: 61% krem orzechowy [krem Russel (masło (z MLEKA), margaryna kremowa (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono – i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyna), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), żółtka JAJ pasteryzowane, cukier, pasta z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH (100% ORZESZKI 

ARACHIDOWE), alkohol (Vermuth, spirytus), woda, żelatyna wieprzowa], 21% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 15% czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 10% beza [cukier, białko 

JAJA], poncz kawowy [cukier, woda, spirytus, kawa esencja, aromat waniliowy], ORZECHY LASKOWE, ORZESZKI 

ARACHIDOWE, polewa o smaku czekoladowym [rafinowany całkowicie utwardzony tłuszcz, olej roślinny (olej słonecznikowy, 

tłuszcz palmowy), cukier, kakao niskotłuszczowe w proszku, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat (etylowanilina)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA KOKOSOWA 
Dwa rodzaje biszkoptów z kremem kokosowym i bitą śmietaną.  

Składniki: 41% krem kokosowy [śmietanka (z MLEKA), pasta kokosowa (cukier, olej roślinny, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

serwatka w proszku (z MLEKA), wiórki kokosowe, wafelki (mąka PSZENNA, olej roślinny, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, 

proszek do pieczenia: soda oczyszczona), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, ekstrakt z rozmarynu), czekolada biała (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 6% 

wiórki kokosowe, MLEKO, woda, żółtka JAJ pasteryzowane, krem budyniowy o smaku waniliowym (cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, 
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fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny), żelatyna], 35% mus 

śmietanowy [śmietanka (z MLEKA), woda, mieszanka ze stabilizatorem (cukier, glukoza, żelatyna (wieprzowa), LAKTOZA (z 

MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara)], 10% biszkopt czekoladowy [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia 

ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, 

mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], 9% biszkopt [mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia 

kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, 

alkohol (spirytus), aromat waniliowy], polewa o smaku czekoladowym [rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje 

roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat waniliowy], posypka z 

czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA KRÓLEWSKA ● 

Biszkopty o smaku czekoladowym przełożone musem śmietanowym z białą czekoladą. 

Składniki: 59% mus śmietanowy z białą czekoladą [65% śmietanka (z MLEKA), 19% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), woda, żółtka JAJ 

pasteryzowane, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z 

MLEKA), sól, stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, 

barwniki (ryboflawiny, karoteny), żelatyna wieprzowa, aromat], 15% biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), 

skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza 

(mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry 

kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), sól), JAJA, woda], poncz kawowy [cukier, woda, alkohol (spirytus), 1,5% kawa esencja, aromat waniliowy], 

posypka z czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z 

MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], polewa [cukier, olej roślinny, tłuszcz roślinny utwardzony, 

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (ze słonecznika)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA KRÓWKA  
Ciasto francuskie i kruche maślane przełożone kremem karmelowym, masą budyniową i musem śmietanowym.  

Składniki: 32% masa budyniowa [śmietanka (z MLEKA), MLEKO, krem (cukier, skrobia modyfikowana: acetylowany fosforan 

diskrobiowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, substancje żelujące 

(siarczan wapnia, difosforany, fosforany sodu), całkowicie utwardzony olej roślinny (z ziaren palmowych), aromat 

(zawierający MLEKO), syrop glukozowy, substancje zagęszczające (alginian sodu, karagen), emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

mlekowym), sól, białka MLEKA, glukoza, stabilizatory (alginian sodu, fosforany sodu), wanilia w proszku, barwniki 

(ryboflawiny, karoteny)], 26% krem karmelowy [nadzienie o smaku słonego karmelu (woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w 

proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, olej z nasion shea), skrobia modyfikowana, 1% sól morska, substancja zagęszczająca: 

celuloza), 0,48% syrop cukru karmelizowanego, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy), kajmak (cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy całkowicie utwardzony, MLEKO)], 22% mus śmietanowy 

[śmietanka (z MLEKA), woda, mieszanka ze stabilizatorem (cukier, glukoza, żelatyna (wieprzowa), LAKTOZA (z MLEKA), 

substancja zagęszczająca: guma tara)], 13% ciasto kruche maślane [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietana (z 

MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane], 7% ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna (częściowo uwodornione oleje i 
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tłuszcze roślinne, woda, sól, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, środek konserwujący: sorbinian potasu, aromaty (zawierają MLEKO), barwnik: beta-karoten), woda, JAJA, 

ocet, sól], ORZECHY LASKOWE, czekolada deserowa [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat naturalny waniliowy],  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA LODOWA  
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kremem o smaku waniliowym, galaretką z orzechami włoskimi i owocami oraz musem 

śmietanowym. 

Składniki: 54 % galaretka z orzechami włoskimi i owocami [48 % galaretka wiśniowa (woda, cukier, żelatyna, kwas cytrynowy, 

aromat identyczny z naturalnym, barwniki (czerwień koszenilowa, azorubina), kwasek cytrynowy), 12 % ananas z syropu 

(ananasy, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 11 % brzoskwinie z syropu (brzoskwinia, woda, cukier, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 11 % morele z syropu (morela, woda, cukier), 8 % wiśnie z zalewy (wiśnie bez pestek, 

woda, cukier), 5 % rodzynki, 5 % ORZECHY WŁOSKIE], 25 % mus śmietanowy [śmietana (z MLEKA), woda, mieszanka ze 

stabilizatorem (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, laktoza (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara)], 11 % krem o 

smaku waniliowym [woda, masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory: (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), krem (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, tłuszcz palmowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, lecytyny), substancja zagęszczająca: karagen, stabilizatory: 

(difosforany, fosforany sodu), białka MLEKA, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, aromaty, barwniki (karoteny, ryboflawiny))], 

7 % ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator 

(lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), środek aromatyzujący, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (difosforany, węglany sodu)], czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA MALINOWA 
Biszkopt kakaowy z kremem o smaku waniliowym i galaretką z malinami. 

Składniki: 55% galaretka z malinami [woda, 34% maliny, galaretka o smaku truskawkowym (cukier, żelatyna wieprzowa, 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, antocyjany z czarnej marchwi, barwnik: karminy)], 28% 

krem o smaku waniliowym [śmietanka (z MLEKA), woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, 

serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO  w proszku odtłuszczone, substancje żelujące (siarczan wapnia, difosforany, fosforany 

sodu), całkowicie utwardzony olej roślinny (z ziaren palmowych), aromat (z MLEKA), syrop glukozowy, substancje 

zagęszczające (alginian sodu, karagen), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), sól, białka MLEKA, glukoza, 

stabilizatory (alginian sodu, fosforany sodu), wanilia w proszku, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), żelatyna wieprzowa, 

aromat], 14% biszkopt kakaowy [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, 

syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga 

kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma 

ksantanowa), masa JAJOWA, JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca 

wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów 

tłuszczowych), aromaty)], poncz waniliowy [cukier, woda, aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁSOKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  
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KOSTKA OPIUM ● 
Biszkopty makowe z rodzynkami i ponczem rumowym przełożone musem z mleczną czekoladą. 

Składniki: 42% mus z mleczną czekoladą [śmietanka (z MLEKA) 30% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), żółtka JAJ pasteryzowane, woda, masa 

JAJOWA pasteryzowana, cukier, żelatyna wieprzowa], 42% biszkopt makowy [białko JAJA, cukier, woda, 16% mak niebieski, 

żółtka JAJ, 8% rodzynki, miód, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), mąka PSZENNA, aromat], 16% poncz rumowy [cukier, woda, alkohol (spirytus), 9% 

alkohol (rum)], posypka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny 

waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY.   

 

KOSTKA TRUSKAWKOWA  
Biszkopt przełożony z musem śmietanowym i galaretką z truskawkami. 

Składniki: 72% galaretka z truskawkami [woda, 41% truskawki, galaretka o smaku truskawkowym (cukier, żelatyna wieprzowa, 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, ekstrakt z czarnej marchwi, barwnik: karminy)], 15% 

mus śmietanowy [72% śmietanka (z MLEKA), woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 11% biszkopt [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, 

MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, 

aromat cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA WĘGIERSKA ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym z kremem kakaowym z dużą ilością alkoholu i wiśniami. 

Składniki: 41% krem kakaowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w 

zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), zalewa z wiśni, 10% alkohol (spirytus), 5% kakao, żelatyna wieprzowa], 22% wiśnie z zalewy [wiśnie, cukier, 

woda], 15% biszkopt o smaku czekoladowym [ciasto (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 

polewa [cukier, olej roślinny, tłuszcz roślinny utwardzony, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika)], czarne porzeczki z zalewy [czarne porzeczki, cukier, woda], poncz kawowy [cukier, 

woda, alkohol (spirytus), 1,5% kawa esencja, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA WIOSENNA 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kremem budyniowym, galaretką z truskawkami i musem o smaku truskawkowym. 

Składniki: 50% galaretka z truskawkami [57% truskawki, woda, galaretka o smaku truskawkowym (cukier, żelatyna wieprzowa, 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, ekstrakt z czarnej marchwi, barwnik: kwas 

karminowy)], 25% mus o smaku truskawkowym [śmietanka (z MLEKA), woda, mieszanka ze stabilizatorem o smaku 

truskawkowym (cukier, glukoza, kawałki truskawek (koncentrat pulpy truskawkowej, cukier, skrobia kukurydziana, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy)], 13% krem budyniowy [woda, krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne 

w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny), masło (z MLEKA), margaryna  (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono- i  diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato)], 

9% ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu))], posypka o 
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smaku truskawkowym [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy, aromat naturalny, barwnik: kwas karminowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

ROLADA BEZOWA ROZKOSZ 
Mus śmietanowy i nadzienie malinowe w delikatnej bezie.  

Składniki: 51 % mus śmietanowy [52 % śmietanka (z MLEKA), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), stabilizator (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, laktoza (z MLEKA), substancja zagęszczająca: 

guma tara), woda, cukier, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, 

aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 38 % beza [cukier, białko JAJA, mąka ziemniaczana, 

ocet, aromat], 15 % nadzienie malinowe [70 % maliny, woda, cukier, substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba 

świętojańskiego, alginian sodu), skrobia modyfikowana, koncentrat soku cytrynowego, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, regulator kwasowości: cytrynian wapnia], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny 

utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK AGAROWY ● 
Sernik na zimno z dodatkiem agaru i galaretką mango-marakuja. 

Składniki: masa serowa [43% ser twarogowy (z MLEKA), woda, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy i kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny (z SOI)), skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, cukier, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 0,4% substancja zagęszczająca: agar, aromat], 22% galaretka mango-marakuja [sok 

z pomarańczy 100%, 18% purée z marakui, 23% purée z mango, 0,7% substancja zagęszczająca: agar], ciasto biszkoptowo-

tłuszczowe [mąka PSZENNA, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy i kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny(z SOI)), sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA CZEKOLADOWA EKWADOR ● 
Biszkopt o smaku czekoladowym przełożony czekoladowymi musami. 

Składniki: 29% mus z czekoladą białą [śmietanka (z MLEKA), 22% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), MLEKO, woda, żółtka JAJ 

pasteryzowane, żelatyna wieprzowa, krem (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z 

MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, 

aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 24% mus z czekoladą i czekoladą 

mleczną Ekwador [śmietanka (z MLEKA), 17% czekolada  (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 

SOI), aromat: etylowanilina, emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), MLEKO, 11% czekolada mleczna Ekwador (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa Ekwador, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), woda, żelatyna wieprzowa], pasta z kawałkami biszkoptów [cukier, tłuszcze roślinne 

(kokosowy, słonecznikowy), kawałki biszkoptów (mąka PSZENNA, JAJA), kakao niskotłuszczowe w proszku, pasta 

z ORZECHÓW LASKOWYCH, MLEKO w proszku odtłuszczone, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], 

11% biszkopt o smaku czekoladowym [ciasto (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao 

w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], 8% 

biszkopt [ciasto (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, środki spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, woda], polewa [syrop glukozowo-fruktozowy, woda, czekolada (kakao w proszku, 
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syrop glukozowo-fruktozowy, miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny 

(z SOI)), cukier, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas mlekowy, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ:  ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA JOGURTOWA MARAKUJA 
Biszkopt przełożony musem jogurtowym i nadzieniem mango-marakuja. Całość udekorowana żelem z pureé mango-

marakuja.  

Składniki: 37% nadzienie mango-marakuja [78% pureé mango-marakuja (50% mango, 18% pulpa marakuja, woda, cukier, sok 

cytrynowy, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, agar, guma guar), aromat), sok z czerwonej 

pomarańczy, cukier żelujący (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana)], 34% mus jogurtowy [27% jogurt naturalny (MLEKO, 

białka MLEKA, żywe kultury bakterii), śmietanka (z MLEKA), ser mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka JAJ pasteryzowane, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], 14% biszkopt [mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia 

kukurydziana, pełne MLEKO w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO 3,2% tłuszczu], 12% żelka mango-marakuja 

[58% pureé mango-marakuja (50% mango, 18% pulpa marakuja, woda, cukier, sok cytrynowy, skrobia modyfikowana, 

substancje zagęszczające (pektyny, agar, guma guar), aromat), sok z czerwonej pomarańczy, żel (syrop glukozowy, cukier, 

woda, stabilizator: sorbitole, substancje żelujące (pektyny, agar), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA Z JABŁKAMI 
Biszkopt z warstwą jabłek prażonych w maśle oraz musem z dodatkiem kremu Brûllée. 

Składniki: 52% jabłka prażone w maśle [45% jabłka, 22% mus jabłkowy (90% jabłka, cukier, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, sok cytrynowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, chlorek wapnia)), woda, cukier, masło (z MLEKA), 

sok z cytryny, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki), kwasek cytrynowy, substancja zagęszczająca: agar], 32% mus 

z kremem Brûllée  [śmietanka (z MLEKA), MLEKO, 9% krem Brûlée (glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtka JAJ w 

proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwniki (karoteny, ekstrakt z papryki), 

ekstrakt z buraka, skarmelizowany syrop cukrowy), cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana 

(z ziemniaka))], 18% biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], posypka 

[biszkopt  (mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO 3,2% tłuszczu), 

cynamon]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁSOKIE. ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA MIODOWNIK ● 
Ciasto z kremem budyniowym wykończone orzechami i miodem. 

Składniki: 43% krem budyniowy [woda, masło (z MLEKA), krem o smaku śmietankowym (cukier, całkowicie utwardzony olej 

(palmowy, kokosowy), syrop glukozowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym), olej kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia modyfikowana, glukoza, BIAŁKA MLEKA, substancja 

zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty (z MLEKA), barwnik: karoteny), krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), alkohol (spirytus)], 30% ciasto 

[mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, odtłuszczone MLEKO w proszku, barwnik: karmele, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), aromaty, sól), olej rzepakowy, JAJA], 21% orzechy w miodzie [77% 

ORZECHY WŁOSKIE, 23% miód], polewa [krem o smaku toffi (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, częściowo utwardzony 
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palmowy), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, mączka SOJOWA w proszku, kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu, aromaty, emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: karoteny), kajmak (cukier, MLEKO w proszku, olej 

kokosowy całkowicie utwardzony, MLEKO), śmietanka (z MLEKA), miód]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA LUWR ● 
Dwa delikatne musy na bazie czekolady białej i deserowej na ciemnym biszkopcie z dodatkiem alkoholu. 

Składniki: 39% mus z białą czekoladą [śmietanka (z MLEKA), 22% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), MLEKO 3,2% tłuszczu, woda, żółtka 

JAJ pasteryzowane, cukier, żelatyna wieprzowa, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)], 31% mus z czekoladą deserową [śmietanka (z 

MLEKA), 13% czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 13% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO  pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy), MLEKO 3,2% tłuszczu, woda, żelatyna wieprzowa], 17% biszkopt czekoladowy 

[mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda], żel dekoracyjny [syrop 

glukozowy, cukier, woda, stabilizator: sorbitole, substancje żelujące (pektyny, agar), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu], 5% biszkopt o smaku kakaowym [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i 

glikolu propylenowego), proszek kakaowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól), JAJA, 

woda], poncz o smaku pomarańczowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat], kakao dekoracyjne. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK NA ZIMNO 
Sernik na zimno z galaretką o smaku truskawkowym 

Składniki: 62 % masa serowa [śmietanka (z MLEKA), ser twarogowy (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, kultury 

mleczarskie), cukier, woda, żółtka JAJ pasteryzowane, żelatyna wieprzowa, aromat waniliowy], 28 % galaretka [woda, 

galaretka (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), aromat, barwniki 

(antocyjany z czarnej marchwi, karminy)], biszkopt [JAJA, cukier, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja 

utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i 

wapniowe kwasów tłuszczowych), naturalne aromaty)), proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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SERNIKI 

SERNIK Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto o smaku kakaowym z masą serową i wiśniami w żelu, wykończone kruszonką kakaową i cukrem pudrem. 

Składniki: 86 % masa serowa z wiśniami [20 % wiśnie w żelu (80 % wiśnie, cukier, woda, substancje zagęszczające (skrobia 

modyfikowana, guma ksantanowa), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromat), 19 % ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA), 19 % ser twarogowy pełnotłusty mielony (z MLEKA), cukier, białka 

JAJ, żółtka JAJ, masło (z MLEKA), mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), aromat waniliowy, substancja zagęszczająca: acetylowany fosforan diskrobiowy], 11 % ciasto 

o smaku kakaowym [margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), cukier, mąka 

PSZENNA, JAJA, kakao, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu))], kruszonka [mąka 

PSZENNA, masło (z MLEKA), kakao, cukier, żółtko JAJ, aromat waniliowy], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia 

PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglany wapnia, aromat].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK FELIKSA ● 
Ciasto z puszystą masą serową z dodatkiem zmielonej skórki pomarańczowej, posypane cukrem pudrem. 

Składniki: 90 % masa serowa [23 % ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA), 23 % ser twarogowy pełnotłusty mielony (z 

MLEKA), cukier, białka JAJ, żółtka JAJ, MLEKO pełne w proszku, olej rzepakowy, śmietanka (z MLEKA), 3 % zmielona skórka 

pomarańczowa, mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, masło (z MLEKA), aromat], 8 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, 

mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO 

pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia, tłuszcz roślinny 

utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglany wapnia, aromat], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK FIRMOWY ● 
Ciasto z delikatną masą serowa z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej. Całość wykończona lukrem. 

Składniki: 91% masa serowa [ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA), cukier, białko JAJA, żółtka JAJ,  masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, 

1,8% rodzynki, 1,8% skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), aromat waniliowy],  11% ciasto [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), barwnik: karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu)], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

SERNIK Z BRZOSKWINIAMI ● 
Ciasto z masą serową z brzoskwiniami, wykończone bezą, kruszonką i lukrem. 

Składniki: 77 % masa serowa z brzoskwiniami [22 % ser twarogowy półtłusty (z MLEKA), 22 % ser twarogowy pełnotłusty (z 

MLEKA), 19 % brzoskwinie z syropu (brzoskwinie, cukier, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, białka JAJ, 

żółtka JAJ, masło (z MLEKA), mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), aromat waniliowy], 10 % ciasto [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 
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emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], 9 % kruszonka [mąka 

PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, żółtka JAJ, aromat waniliowy], 4 % lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, 

kwas cytrynowy, aromat cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK Z CZERWONĄ PORZECZKĄ ● 
Masa serowa i masa budyniowa z kremem Brulée. Całość udekorowana czerwonymi porzeczkami w żelu. 

Składniki: 53 % masa serowa [37 % ser twarogowy półtłusty (z MLEKA), woda, mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia 

modyfikowana, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz palmowy, skrobia PSZENNA, syrop glukozowy, ser twarogowy w 

proszku (z MLEKA), glukoza, MLEKO odtłuszczone w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, białko JAJA w proszku, 

substancje zagęszczające (alginian sodu, karagen), stabilizatory (difosforany, fosforany sodu), emulgatory (estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól, aromat), JAJA, olej rzepakowy], 31 % masa 

budyniowa z kremem Brulée [śmietanka (z MLEKA), MLEKO, krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne 

w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, stabilizatory (difosforany, siarczany wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, barwniki (ryboflawiny, beta-karoten)), 10 % krem Brulée (glukoza, cukier, skrobia 

kukurydziana, żółtka JAJ w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat, substancja zagęszczająca (karagen), barwnik 

(karoteny), ekstrakt z buraka i papryki, syrop z karmelizowanego cukru)], 13 % czerwone porzeczki w żelu [67% czerwone 

porzeczki, cukier, woda, stabilizatory (skrobia, agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian 

trisodowy), aromat], ciasto [mieszanka cukiernicza czekoladowa (cukier, mąka PSZENNA, 15 % czekolada w proszku (cukier, 

miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia 

kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), olej rzepakowy, JAJA, woda, MLEKO], żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop 

glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja zagęszczając: mączka 

chleba świętojańskiego, ekstrakt z czarnego bzu, barwnik: karoteny]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK MUSIC ● 
Masa serowa na czekoladowym cieście, wykończona masą kajmakową i orzechami włoskimi. 

Składniki: 74 % masa serowa [24 % ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA),  24 % ser twarogowy tłusty mielony (z 

MLEKA), cukier, białka JAJ, żółtka JAJ, MLEKO pełne w proszku, masło (z MLEKA), śmietanka (z MLEKA), mąka PSZENNA, mąka 

ziemniaczana, aromat waniliowy], 16 % masa kajmakowa z orzechami [krem o smaku toffi (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, 

częściowo utwardzony palmowy), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, mączka SOJOWA w proszku, 

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: karoteny), 31 % ORZECHY WŁOSKIE, 

śmietanka (z MLEKA), 9 % kajmak (cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy, MLEKO, pektyny), syrop glukozowy], 8 % ciasto 

[mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), olej rzepakowy, JAJA, mieszanka cukiernicza z czekoladą (cukier, 

mąka PSZENNA, 15 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), 

skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), woda, MLEKO].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK Z JABŁKAMI ● 
Owsiane ciasto kruche z jabłkami i masą serową. Całość pokryta polewą kajmakową i kruszonką cynamonową. 

Składniki: 72% masa serowa [ser twarogowy tłusty (z MLEKA), śmietanka (z MLEKA), mieszanka ze stabilizatorem (cukier, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, skrobia PSZENNA, olej roślinny (palmowy), skrobia modyfikowana kukurydziana, JAJA w 

proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól), JAJA, cukier], 16% owsiane 

ciasto kruche [ciasto owsiane (cukier, mąka PSZENNA, płatki OWSIANE, olej roślinny (rzepakowy), cukier demerara, JAJA w 
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proszku, serwatka (z MLEKA), dekstroza, cynamon, substancja spulchniająca: węglany sodu, syrop glukozowy, sól, aromat), 

ciasto kruche (mąka PSZENNA, cukier, aromat, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), 

sól, barwnik (karoteny), suszony syrop glukozowy (z PSZENICY), MLEKO w proszku odtłuszczone), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), JAJA, woda], 13% jabłka prażone (90% jabłka, 

cukier, woda, skrobia modyfikowana, koncentrat soku cytrynowego, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, 

substancja zagęszczająca: agar, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), polewa kajmakowa  [83% kajmak (cukier, MLEKO pełne 

pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości 

(węglany sodu), aromat), śmietanka (z MLEKA)], kruszonka cynamonowa (ciasto do kruszonki (mąka PSZENNA, cukier, 

aromat, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), sól, barwnik: karoteny, suszony 

syrop glukozowy (z PSZENICY), MLEKO w proszku odtłuszczone), masło (z MLEKA), JAJA, 0,5% cynamon] 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHRUPIĄCY SERNIK Z GRUSZKAMI ● 
 Ciasto półkruche z warstwą prażonych gruszek i masą serową. Całość wykończona polewą o smaku toffi i kruszonką 

karmelową. 

Składniki: 63 % masa serowa [śmietanka (z MLEKA), 33% twaróg tłusty mielony (z MLEKA), mieszanka ze stabilizatorem 

(cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia PSZENNA, olej roślinny (palmowy), skrobia modyfikowana (acetylowany 

adypinian diskrobiowy), białka JAJ w proszku, aromaty, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, sól), JAJA, cukier], 15 % prażone gruszki [gruszki, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 

pektyny, koncentrat soku cytrynowego, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: cytrynian 

wapnia], 15 % ciasto półkruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), żółtka JAJ, śmietana (z MLEKA), JAJA, cynamon, lecytyny (z rzepaku), cukier wanilinowy 

(cukier, aromat: etylowanilina), proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), sól], 3 % 

kruszonka karmelowa z ciasteczkami [mąka PSZENNA, mieszanka cukiernicza (herbatniki (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny 

(palmowy, rzepakowy), proszek do pieczenia: węglany sodu, białko SOJOWE, sól, przyprawy), cukier, tłuszcz roślinny 

(słonecznikowy, kakaowy), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacz: estry kwasu tłuszczowego z kwasem 

askorbinowym, mieszanina tokoferoli, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), melasa, pasta smakowa (cukier, MLEKO słodzone 

skondensowane, syrop glukozowy, aromaty naturalne, barwnik: karmel, woda, aromaty, sól, skrobia modyfikowana), aromat 

karmelowy)], 2 % polewa o smaku toffi [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, częściowo utwardzony palmowy), SERWATKA w 

proszku (z MLEKA),  MLEKO pełne w proszku, mączka SOJOWA w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, 

emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: karoteny)], śmietanka (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

CHRUPIĄCY SERNIK Z RABARBAREM ● 
Ciasto półkruche z warstwą rabarbaru i masą serową. Całość wykończona polewą o smaku toffi i kruszonką cynamonową. 

Składniki: 66 % masa serowa [śmietanka (z MLEKA), 33 % twaróg tłusty mielony (z MLEKA), mieszanka ze stabilizatorem 

(cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia PSZENNA, olej roślinny (palmowy), skrobia modyfikowana, białka JAJ w 

proszku, aromaty (zawierają GLUTEN), syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól), JAJA, 

cukier], 16 % warstwa rabarbaru [125 % rabarbar, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny], 16 % ciasto półkruche [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), żółtka JAJ, 

śmietanka (z MLEKA), JAJA, cynamon, lecytyny, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), sól], 7 % kruszonka cynamonowa z ciasteczkami [28 % kruszonka 

cynamonowa (mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, aromaty, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i 

glikolu propylenowego), sól, barwnik: karoteny, syrop glukozowy w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku), masło (z 

MLEKA), JAJA, cynamon), 28 % polewa o smaku toffi (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, częściowo utwardzony palmowy), 
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serwatka w proszku (z MLEKA),  MLEKO pełne w proszku, mączka SOJOWA, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, 

emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: karoteny), 28 % pokruszone ciasteczka (herbatniki (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny 

(palmowy, rzepakowy), proszek do pieczenia: węglany sodu, białko SOJOWE, sól, przyprawy), cukier, tłuszcz roślinny 

(słonecznikowy, kakaowy), emulgator: węglany sodu, białka SOJOWE, sól, przyprawy), cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, 

kakaowy), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacze (estry kwasu tłuszczowego z kwasem askorbinowym, 

mieszanka tokoferoli), regulator kwasowości: kwas cytrynowy), śmietanka (z MLEKA)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
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JABŁECZNIKI 

JABŁECZNIK DESEROWY ● 
Mus jabłkowy z dużymi kawałkami jabłek zapieczony w cieście kruchym. 

Składniki: 70% mus jabłkowy [61 % jabłka świeże, 19 % mus z kawałkami jabłek (19% jabłka, cukier, skrobia modyfikowana, 

koncentrat soku cytrynowego), 19 % mus jabłkowy z cząstkami jabłek (90 % jabłka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, 

koncentrat soku cytrynowego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat jabłkowy, substancja zagęszczająca: agar, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), cukier, masło (z MLEKA), pektyny, substancja zagęszczająca: acetylowany fosforan 

diskrobiowy, kwas cytrynowy, cynamon], 29 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietanka (z MLEKA), 

żółtka JAJ, JAJA, lecytyny (z rzepaku), proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), cukier 

wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), sól, cynamon], wykończenie [cukier trzcinowy, masa JAJOWA pasteryzowana]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

JABŁECZNIK FIRMOWY ● 
Mus jabłkowy zapieczony w cieście biszkoptowo - tłuszczowym. 

Składniki: 74% mus jabłkowy [35% mus z kawałkami jabłek (90% jabłka, cukier, skrobia kukurydziana modyfikowana, sok 

cytrynowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, chlorek wapnia), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), 35% mus jabłkowy 

z cząstkami jabłek (jabłka, cukier, woda, substancje zagęszczające (skrobia kukurydziana modyfikowana, agar), koncentrat 

soku cytrynowego regulator kwasowości (cytrynian sodu, kwas cytrynowy), aromat), 21% jabłka świeże, cukier, pektyny, kwas 

cytrynowy, aromat], 16% ciasto biszkoptowo – tłuszczowe [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), cukier, JAJA, żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA), proszek do pieczenia (substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu)), aromat], ciasto kruche [margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), 

cukier, mąka PSZENNA, JAJA, mąka ziemniaczana, żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA), proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], wykończenie [cukier rafinowany]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

JABŁKOWA POKUSA ● 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z jabłkami. 

Składniki: 69% ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym), aromat (zawiera MLEKO), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), olej rzepakowy, JAJA, cukier, 

cynamon], 38% jabłka, żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], cukier puder 

dekoracyjny [glukoza, skrobia, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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PLACKI 

CIASTO MARCHEWKOWE ● 
Ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi, masą serową i migdałami. 

Składniki: 79 % ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 6 % marchew 

suszona grys, gluten PSZENNY, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), cynamon, olej 

rzepakowy, sól, aromat, enzymy), 13 % marchew, JAJA, woda, olej rzepakowy, 5 % ORZECHY WŁOSKIE], 19 % masa serowa 

[52% ser twarogowy półtłusty (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, bakterie fermentacji mlekowej, 

podpuszczka), masło (z MLEKA), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), sok z cytryny], 1% MIGDAŁY, żel 

dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU. 

 

MAKOWIEC ● 
Ciasto drożdżowe zwijane z masą makową, wykończone lukrem i bakaliami. 

Składniki: 66% masa makowa [woda, 23% mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat, cynamon], 30% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, JAJA, margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny) żółtka JAJ, masło (z MLEKA), drożdże, sól], lukier [pomada 

(cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], ORZECHY WŁOSKIE, rodzynki, skórka 

pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY.  

 

PLACEK CZEKOLADOWY Z JABŁKAMI ● 
Ciasto czekoladowe z jabłkami i polewą o smaku czekoladowym. 

Składniki: 33% jabłka, 66% ciasto czekoladowe [mąka PSZENNA, białka JAJ, cukier, olej rzepakowy, żółtka JAJ, polewa o smaku 

czekoladowym (rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie 

utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW 

LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat (wanilina)), 3% czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), kakao, soda spożywcza, cynamon], polewa o smaku 

czekoladowym [rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie 

utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW 

LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], czekolada biała [cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, 

rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK DROŻDŻOWY MAŚLANY ● 
Ciasto drożdżowe z masłem. 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, JAJA, 10% masło (z MLEKA), cukier, woda, olej rzepakowy, drożdże, cukier 

wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), MLEKO pełne w proszku, sól], masa maślana [cukier, 44% masło śmietankowe (z 

MLEKA), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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PLACEK DROŻDŻOWY Z RABARBAREM ● 
Ciasto drożdżowe z masą rabarbarową i kruszonką. 

Składniki: 54% pulpa rabarbarowa [77% rabarbar, czerwona porzeczka w żelu (czerwone porzeczki, cukier, woda, stabilizatory 

(skrobia, agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), aromat), cukier, cukier 

wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina)], 7% kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 47% ciasto 

drożdżowe [mąka PSZENNA, JAJA, masło (z MLEKA), cukier, woda, drożdże, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), 

MLEKO pełne w proszku, sól], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], 

olej rzepakowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK DROŻDŻOWY Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto drożdżowe z wiśniami i kruszonką. 

Składniki: 48% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, JAJA, masło (z MLEKA), cukier, woda, drożdże, cukier wanilinowy (cukier, 

aromat: etylowanilina), MLEKO pełne w proszku, sól], 39% wiśnie, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, 

skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 7% wiśnie 

w żelu [80% wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma gellan,  syrop glukozowo-

fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu], lukier [pomada (cukier, 

syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], olej rzepakowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK DROŻDŻOWY ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką. 

Składniki: 48% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, JAJA, masło (z MLEKA), cukier, woda, drożdże, cukier wanilinowy (cukier, 

aromat: etylowanilina), MLEKO pełne w proszku, sól], 55% śliwki, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, 

skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], lukier 

[pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], cukier, olej rzepakowy, cynamon. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK JOGURTOWY Z RABARBAREM ● 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z nadzieniem jogurtowym, świeżym rabarbarem i kruszonką owsianą, wykończone żelem 

dekoracyjnym. 

Składniki: 50% ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, syrop glukozowy, skrobia 

ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), serwatka w proszku (z MLEKA), aromat, 

emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól, 0,5% proszek jogurtowy (MLEKO), stabilizatory (difosforany sodu, 

siarczan wapnia), substancje zagęszczające (guma ksantanowa, alginian sodu), ekstrakt z marchwi), woda, olej rzepakowy, 

JAJA], 39% rabarbar świeży, 16% nadzienie jogurtowe [79% jogurt naturalny (MLEKO pasteryzowane, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, czyste kultury bakterii fermentacji mlekowej), krem  o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, difosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, barwniki: ryboflawiny, karoteny)], 8% kruszonka owsiana [masło (z MLEKA), 

cukier, mąka PSZENNA, 19% płatki OWSIANE], żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, ekstrakt z 

czarnego bzu, barwnik: karoteny]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK JOGURTOWY Z MORELAMI ● 
Ciasto jogurtowe ze świeżymi morelami i kruszonką owsianą. 

Składniki: 48 % morele świeże, 43 % ciasto jogurtowe [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, syrop 

glukozowy, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), serwatka w proszku 

(z MLEKA), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 0,5 % proszek jogurtowy (z MLEKA), sól, substancje żelujące 

(fosforany sodu, siarczan wapnia), aromat, substancje zagęszczające (guma ksantanowa, alginian sodu), ekstrakt z marchwi), 

olej rzepakowy, JAJA, woda, 8 % jogurt naturalny], 8 % kruszonka owsiana [masło (z MLEKA), cukier, mąka PSZENNA, 14 % 

płatki OWSIANE], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK CZEKOLADOWY ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto czekoladowe z orzechami włoskimi, nadzieniem o smaku marcepanowym, śliwkami i kruszonką. 

Składniki: 63% ciasto czekoladowe z orzechami włoskimi [39% mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 15% czekolada 

w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, 

aromaty), olej rzepakowy, JAJA, 13% ORZECHY WŁOSKIE, woda], 21% śliwki mrożone, 10% kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA)], 13% nadzienie o smaku 

marcepanowym [57% masa o smaku marcepanowym (jądra pestek moreli, cukier, MIGDAŁY, woda, syrop glukozowy, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, białka JAJ], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: 

kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU.  

 

PLACEK MIGDAŁOWY Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto migdałowe z wiśniami. 

Składniki: 51% ciasto migdałowe [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, 1% MIGDAŁY, skrobia PSZENNA, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia modyfikowana, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromaty, stabilizator: guma ksantanowa, sól, barwniki (karmel amoniakalny, karoteny)), masa JAJAOWA pasteryzowana, olej 

rzepakowy, masło (z MLEKA), woda], 47% wiśnie, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], masa JAJOWA, olej 

rzepakowy, masło (z MLEKA), woda, żel dekoracyjny [woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK ORZECHOWO-ŚLIWKOWY ● 
Ciasto orzechowe ze śliwkami, cynamonem i płatkami migdałów. 

Składniki: 73% śliwki, 43% ciasto orzechowe [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), JAJA, 6% ORZECHY WŁOSKIE mielone, 

6% ORZECHY LASKOWE prażone, 0,75% cynamon, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu))], żel dekoracyjny (woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromaty, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, ekstrakt czarnego bzu, barwnik: karoteny], 

0,6% MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN,  PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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PLACEK Z PORZECZKAMI ● 
Ciasto biszkoptowo–tłuszczowe z nadzieniem owocowym. 

Składniki: 62% nadzienie owocowe [czerwona porzeczka w żelu (czerwona porzeczka, cukier, woda, substancje stabilizujące 

(skrobia, agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), aromat), czerwona porzeczka 

mrożona, jabłka (sezonowo rabarbar), agrest, pektyny, cukier, kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: acetylowany 

fosforan diskrobiowy], 21% krem o smaku adwokatowym [woda, cukier, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, regulator 

kwasowości: siarczan wapnia, rafinowany tłuszcz palmowy, aromaty, białka MLEKA, substancja zagęszczająca: celuloza, sól, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, emulgator: E435, przeciwutleniacz: 

mieszanina tokoferoli], 15% ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglan sodu)], 11% 

kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), żółtka JAJ, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny)], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan 

wapnia, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK WIOSENNY ● 
Ciasto półkruche z rabarbarem i truskawkami. 

Składniki: 31% rabarbar, 31% ciasto półkruche [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, skrobia 

modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), proszek jogurtowy (z MLEKA), emulgatory (mono- i 

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

diacetylowinowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól, stabilizator: guma ksantanowa, aromat, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, aromaty, barwniki: karoteny), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny 

(ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny)], beza [cukier, białka JAJ], kruszonka [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, żółtka JAJ, aromat], 7% truskawki, 

cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca 

(węglany wapnia), tłuszcz palmowy utwardzony, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PLACEK Z OWOCAMI ● 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z owocami i kruszonką. 

Składniki: 49% ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, skrobia ziemniaczana, syrop 

glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych 

i glikolu propylenowego), substancje żelujące (siarczan wapnia, fosforany sodu), aromat, substancje zagęszczające (guma 

ksantanowa, alginian sodu), barwnik: ryboflawiny), JAJA, olej rzepakowy, woda], 43% owoce [21 % śliwki mrożone, 21 % 

jabłka, 21 % brzoskwinie z syropu (brzoskwinie, woda, cukier), 12 % agrest mrożony, 12 % czerwone porzeczki mrożone, 12 

% wiśnie mrożone], 7% kruszonka (mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, 

aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z 

papryki, ekstrakt z marchwi].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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PLACEK ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe ze śliwkami, cynamonem i kruszonką. 

Składniki: 54% śliwki, 49% ciasto biszkoptowo-tłuszczowe [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, skrobia 

ziemniaczana, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), aromaty, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), substancje żelujące (fosforany sodu, difosforany, siarczan 

wapnia), substancje zagęszczające (alginian sodu, guma ksantanowa), barwnik: ryboflawiny), masa JAJOWA pasteryzowana, 

olej rzepakowy, masło (z  MLEKA), woda], 7% kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], 

cukier, 0,02% cynamon. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

SĘKACZ 

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku waniliowym  

Składniki: żółtka JAJ, białko JAJ, cukier, masło (z MLEKA), margaryna kremowa [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (annato)], mąka 

PSZENNA, MLEKO pełne w proszku, mąka ziemniaczana, mieszanka z emulgatorami [substancja utrzymująca wilgoć 

(sorbitole), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów 

tłuszczowych), aromaty naturalne], pasta wanilinowa [syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromat, substancja zagęszczająca (karagen), barwnik (ekstrakt z papryki)], aromat pomarańczowy, proszek do 

pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1574 kJ / 378 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 26 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 
Węglowodany 27 g 
 w tym cukry 15 g 
Białko 8,8 g 
Sól 0,32 g 

 

 

SĘKACZ W CZEKOLADZIE  
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku waniliowym w czekoladzie 

Składniki: 20% czekolada deserowa [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian 

poliglicerolu)], żółtka JAJ, białko JAJ, cukier, masło (z MLEKA), margaryna kremowa [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (annato)], mąka 

PSZENNA, MLEKO pełne w proszku, mąka ziemniaczana, mieszanka z emulgatorami [substancja utrzymująca wilgoć 

(sorbitole), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów 

tłuszczowych), aromaty naturalne], pasta wanilinowa [syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromat, substancja zagęszczająca (karagen), barwnik (ekstrakt z papryki)], aromat pomarańczowy, proszek do 

pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1718 kJ / 413 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 30 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16 g 
Węglowodany 27 g 
 w tym cukry 17 g 
Białko 8,6 g 
Sól 0,26 g 

 

 

STRUDEL JABŁKOWY ● ● 

Strudel z nadzieniem z prażonych jabłek z dodatkiem rodzynek i cynamonu. 

Składniki: 87% nadzienie [89% jabłka, 6% rodzynki, okruchy biszkoptowe (mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 

skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, 

aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), alkohol (rum), 0,2% cynamon], ciasto [mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, mąka 

ziemniaczana, cukier, sól], wykończenie [cukier puder dekoracyjny (dekstroza, skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny, 

skrobia kukurydziana), masło (z MLEKA), mąka PSZENNA]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

STRUDEL RABARBAROWY ●● 
Strudel z nadzieniem z prażonego rabarbaru i jabłek z dodatkiem rodzynek i cynamonu. 

Składniki: 88% nadzienie [41% pulpa rabarbarowa (do produkcji 100g pulpy zużyto 131g rabarbaru, cukier, substancja 

zagęszczająca: pektyny), 38% jabłka, 3% rodzynki, alkohol (rum), 0,14% cynamon], ciasto [mąka PSZENNA, woda, olej 

rzepakowy, mąka ziemniaczana, cukier, sól], wykończenie [masło (z MLEKA), mąka PSZENNA, cukier puder dekoracyjny 

(dekstroza, skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny, skrobia kukurydziana), truskawki liofilizowane]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

TORCIK KORZENNY ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto korzenne ze śliwkami. 

Składniki: 53% ciasto korzenne [mieszanka cukiernicza (cukier; mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA, JAJA w proszku, cykoria 

prażona mielona, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), przyprawy naturalne, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów 

tłuszczowych i glikolu propylenowego), syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat), woda, olej rzepakowy], 

50% śliwki, kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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CIASTKA I WYROBY SZTUKOWE 

BABECZKA BORÓWKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i borówkami. 

Składniki: 48 % borówki, 22 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 21 % krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2 % tłuszczu, 

krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), 

substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, 

barwniki (ryboflawiny, karoteny))], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie truskawkowe [80 % truskawki, cukier, woda, 

skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA BUDYNIOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i owocami.. 

Składniki: 57% krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], 25% ciasto kruche [mąka PSZENNA, 

cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 14% owoce [mandarynki w syropie (mandarynki, woda, 

cukier), winogrono, kiwi, owoce sezonowe], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], żel dekoracyjny (woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

marchwi), dekoracja czekoladowa (miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), aromat naturalny waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.   

 

BABECZKA KAJMAKOWA ● 
Ciasto kruche z kajmakiem i orzechami laskowymi. 

Składniki: 62% kajmak [cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy całkowicie utwardzony, MLEKO], 28% ciasto kruche [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze 

słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 3% ORZECHY 

LASKOWE, posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat], 

dekoracja czekoladowa [miazga kakaowa, cukier, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny 

(ze słonecznika), aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA MALINOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i malinami. 

Składniki: 45% maliny, 24% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 
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kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka 

JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat 

waniliowy, aromat maślany], 22% krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym  

(cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, 

siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], 

żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, 

cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA POZIOMKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i poziomkami. 

Składniki: 44% poziomki, 24% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat 

waniliowy], 22% krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2%, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, 

fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, cukier, woda, 

skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
 

BABECZKA TRUSKAWKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i truskawkami. 

Składniki: 54 % truskawki, 18 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 16 % krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2 %, krem o 

smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje 

żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki 

(ryboflawiny, karoteny))], żel dekoracyjny  [woda, cukier, substancja żelująca (pektyny), regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie 

truskawkowe [80 % truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA Z LENTILKAMI 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z pastylkami czekoladowymi. 

Składniki: babeczka [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, aromat 

waniliowy], lentilki [cukier, MLEKO w proszku, tłuszcz kakaowy, kakao, skrobia, barwniki (kurkumina, kwas karminowy, 

miedziowe kompleksy chlorofili, karmele, antocyjany), stabilizator: guma arabska, żelatyna, aromaty, emulgator: lecytyny (z 

SOI), substancje glazurujące (wosk pszczeli biały i żółty, wosk carnauba, szelak), olej kokosowy], polewa [cukier, tłuszcze 

roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

BATON RUBINOWY ● 
Biszkopt z nadzieniem czekoladowo-truskawkowym oraz prażynkami. 

Składniki: 44 % czekolada rubinowa couverture [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy], 

27 % czekolada biała [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO 

pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 21 % biszkopt [mieszanka 

cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), kakao, skrobia PSZENNA, środki spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), sól), JAJA, woda], 15 % prażynki [mąka PSZENNA, cukier, bezwodny tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), 

białka MLEKA, sól, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek spulchniający: wodorowęglan sodu], 2 % truskawka liofilizowana, 

substancja barwiąca [tłuszcz kakaowy, barwnik: kwas karminowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
 

BEZY 
Składniki: cukier, białko JAJ. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1270 kJ / 303 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 71 g 
 w tym cukry 71 g 
Białko 3,1 g 
Sól 0,14 g 

 

 

BEZY MOCCA 
Bezy dodatkiem kawy mielonej i rozpuszczalnej 

Składniki: cukier, białko JAJ, białko cukiernicze [białko JAJ, regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancja zagęszczająca: 

guma ksantanowa, stabilizator: siarczan glinu], 4 % kawa mielona, 1 % kawa rozpuszczalna. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1210 kJ / 285 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 68 g 
 w tym cukry 68 g 
Białko 2,9 g 
Sól 0,13 g 

 

 

CIASTKA AMERYKAŃSKIE ● 
Kruche ciastka z kawałkami czekolady mlecznej.  

Składniki: mąka PSZENNA, cukier, 29 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), masło (z MLEKA), JAJA, proszek 

do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1884 kJ / 450 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 23 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g 
Węglowodany 56 g 
 w tym cukry 34 g 
Białko 5,6 g 
Sól 0,83 g 

 

 

CIASTKA CZEKOLADOWE ● 
Ciastka kruche z czekoladą.  

Składniki: cukier, mąka PSZENNA, 19% czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)], 

masło (z MLEKA), JAJA, MIGDAŁY, kakao, proszek do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], sól. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1897 kJ / 453 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 24 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 
Węglowodany 53 g 
 w tym cukry 32 g 
Białko 6,7 g 
Sól 0,75 g 

 

 

CIASTKA MAŚLANE ● 
Ciastka kruche z masłem. 

Składniki: mąka PSZENNA, 35% masło (z MLEKA), cukier, żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA)], smarówka [woda, olej roślinny 

(rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], dekoracja: cukier kryształ. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1842 kJ / 441 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 25 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16 g 
Węglowodany 49 g 
 w tym cukry 19 g 
Białko 5,2 g 
Sól 0,03 g 

 

CIASTKA ORZECHOWO-MIGDAŁOWE ● 
Ciastka kruche z orzechami włoskimi i migdałami. 

Składniki: 32% ORZECHY WŁOSKIE, cukier, masło (z MLEKA), mąka PSZENNA graham, 10% MIGDAŁY, masa JAJOWA 

pasteryzowana, proszek do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)].  

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2236 kJ / 534 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 38 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 12 g 
Węglowodany 39 g 
 w tym cukry 21 g 
Białko 9,8 g 
Sól 0,20 g 
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CIASTKA OWSIANE ● 

Ciastka kruche z płatkami owsianymi.  
Składniki: cukier, 19% płatki OWSIANE, rodzynki, mąka PSZENNA graham, masło (z MLEKA), JAJA, wiśnie kandyzowane 

[wiśnie, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], mąka PSZENNA, proszek do 

pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], substancja spulchniająca: węglany sodu. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1474 kJ / 352 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,0 g 
Węglowodany 54 g 
 w tym cukry 22 g 
Białko 6,4 g 
Sól 0,46 g 

 

CIASTKA SÓWKI 
Kruche ciasteczka w czterech smakach 

• CIASTKA CZEKOLADOWE Składniki: cukier, mąka PSZENNA, 19 % czekolada – masa kakaowa minimum 50 % [miazga 
kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)], masło (z MLEKA), JAJA, MIGDAŁY, kakao, proszek do 
pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], sól.  

• CIASTKA MAŚLANE Składniki: mąka PSZENNA, 35 % masło (z MLEKA), żółtka JAJ, cukier, smarówka [woda, olej 
roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], woda, śmietanka (z 
MLEKA).  

• CIASTKA ORZECHOWE Składniki: 26 % ORZECHY LASKOWE, 26 % ORZECHY WŁOSKIE, cukier, masło (z MLEKA), mąka 
PSZENNA graham, JAJA, proszek do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)].  

• CIASTKA OWSIANE Składniki: cukier, 21 % płatki OWSIANE, rodzynki, mąka PSZENNA graham, masło (z MLEKA), 
JAJA, wiśnie kandyzowane [wiśnie, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat], mąka PSZENNA, proszek do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], substancja 
spulchniająca: wodorowęglan sodu.  

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, 

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2201 kJ / 527 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 30 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 
Węglowodany 56 g 
 w tym cukry 32 g 
Białko 8,4 g 
Sól 0,45 g 

 

 

CIASTKO BYDGOSKIE ● 
Ciasto drożdżowe z masą budyniowo-jogurtową i nadzieniem malinowym, wykończone kruszonką i cukrem pudrem 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, woda, masło (z MLEKA), cukier, drożdże, MLEKO pełne w proszku, 

polepszacz (mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy (z PSZENICY)), sól], 30% masa 

budyniowo-jogurtowa [75% jogurt naturalny (MLEKO pasteryzowane, MLEKO w proszku odtłuszczone, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej), 25% krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku 

(z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, 

aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)], 12% nadzienie malinowe [50% maliny, cukier, woda, skrobia modyfikowana, 

substancje zagęszczające (metyloceluloza, guma ksantanowa), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: betanina], 12% kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna 

(oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
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naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 6% cukier puder dekoracyjny [glukoza, 

skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], smarówka [woda, olej 

roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], żel dekoracyjny [woda, 

cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJE, NASIONA SEZAMU. 

  

CIASTKO ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z nadzieniem śliwkowym. 

Składniki: 72% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka PSZENNA, margaryna kremowa (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), woda, cukier, 

masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, margaryna (częściowo uwodornione oleje i tłuszcze roślinne, woda, 

sól, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, 

barwnik: karoteny), masło z (MLEKA), drożdże, MLEKO pełne w proszku, sól], 43% nadzienie śliwkowe [63% śliwki, 33% 

powidła śliwkowe (91% śliwki, cukier), cukier, cynamon], wykończenie [cukier trzcinowy, masa JAJOWA pasteryzowana, 

smarówka (woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z JABŁKIEM ● 
Ciasto drożdżowe półfrancuskie z jabłkami i kruszonką z cynamonem. 

Składniki: 59% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: 

annato), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, drożdże, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, sól], 31% nadzienie jabłkowe [46% jabłka prażone 

(jabłka, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny, koncentrat soku cytrynowego, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

regulator kwasowości: cytryniany wapnia), 46% jabłka, pektyny, cynamon], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop 

glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], 9% kruszonka z cynamonem [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), 1% cynamon], 

smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z KRUSZONKĄ ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z kruszonką. 

Składniki: 60% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka, mąka PSZENNA, woda, cukier, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny 

aromat, barwnik: annato), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, drożdże, margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, sól], 25% kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, 
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kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryk, ekstrakt z marchwi)], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), 

białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z MAKIEM ● 
Ciasto drożdżowe z masą makową. 

Składniki: 62 % ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator: lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO pełne w proszku, sól], 

28 % masa makowa [woda, 27 % mak niebieski, miód, cukier, JAJA, okruchy biszkoptowe (mieszanka cukiernicza (cukier, mąka 

PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne 

w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, 

cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), masło (z MLEKA), aromat migdałowy, cynamon], wykończenie [lukier 

dekoracyjny (pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas 

cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z RABARBAREM ● 
Ciasto drożdżowe z rabarbarem i kruszonką. 

Składniki: 48% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, 

masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO pełne w proszku, sól], 35% masa rabarbarowa [75% rabarbar, czerwona porzeczka w żelu 

(czerwone porzeczki, cukier, woda, stabilizatory (skrobia, agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, 

cytrynian trójsodowy), aromat), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), cukier, cukier wanilinowy (cukier, 

aromat: etylowanilina)], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, 

maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z SEREM ● 
Ciasto drożdżowe z masą serową i rodzynkami. 

Składniki: 49% masa serowa [61% ser twarogowy półtłusty (z MLEKA), cukier, mąka PSZENNA, skórka pomarańczowa 

kandyzowana (skórka pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, krem (cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, 

fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), budyń (skrobia 

ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat, barwnik: tartrazyna*), masa JAJOWA pasteryzowana, olej rzepakowy, masło (z 

MLEKA), aromat], 42%  ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ 

pasteryzowane, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), drożdże, 

MLEKO pełne w proszku, sól], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], smarówka 

[woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

*Barwnik tartrazyna zawarty w budyniu może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
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DROŻDŻÓWKA Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto drożdżowe z wiśniami i kruszonką. 

Składniki: 50% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, mas ZÓŁTKOWA, pasteryzowana, masa JAJOWA 

pasteryzowana, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), drożdże, MLEKO pełne w 

proszku, sól], 35% nadzienie wiśniowe [71% wiśnie, wiśnie w żelu (80% wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, 

substancja zagęszczająca: guma gellan, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu)], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

marchwi)], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, 

błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA Z ŻURAWINĄ ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z nadzieniem żurawinowym. 

Składniki: 62% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: 

annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, drożdże, masło (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, 

sól], 31% nadzienie żurawinowe [44% żurawiny mrożone, czerwone porzeczki mrożone, czerwona porzeczka w żelu (67% 

owoce czerwonej porzeczki, cukier, woda, substancje stabilizujące (skrobia, agar-agar, mleczan wapnia), regulatory 

kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), cukier, cukier żelujący 

(substancja zagęszczająca: acetylowany difosforan diskrobiowy, cukier)], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop 

glukozowy), żel (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), 

margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)],  smarówka  [woda, olej roślinny 

(rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

DROŻDŻÓWKA ZE ŚLIWKAMI ● 
Ciasto drożdżowe ze śliwkami  i kruszonką. 

Składniki: 49% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, żółtka JAJ pasteryzowane, masa JAJOWA pasteryzowana, 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), drożdże, MLEKO pełne w proszku, sól], 

38% śliwki, lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], smarówka [woda, olej roślinny, białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], cukier, 

cynamon. 



CUKIERNIA SOWA SP. Z O.O. 
PL 85-315 Bydgoszcz, ul. ks. Schulza 3, 

tel. +48 52 566 33 00, fax +48 52 566 33 12 
NIP 967 10 53 672   REGON 092471251   KRS 0000923230   BDO 000021931 

www.cukierniasowa.pl 

 

 
53 

Wersja 49, 04.05.2023 r. 
 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

EKLER ● 
Ciasto parzone z nadzieniem waniliowym i polewą o smaku czekoladowym. 

Składniki: 10% ciasto parzone [JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato)], 77% nadzienie waniliowe 

[MLEKO 3,2% tłuszczu, krem patissiere (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku i odtłuszczone, glukoza, 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, stabilizatory (difosforany, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), białka MLEKA, 

aromaty, kurkumina, ekstrakt z marchwi), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 10% polewa o smaku 

czekoladowym [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), kakao o 

obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

EKLER SŁONY KARMEL ● 
Ciasto parzone z polewą wypełnione kremem o smaku słonego karmelu. 

Składniki: 72 % krem o smaku słonego karmelu [61 % nadzienie słony karmel (śmietanka (z MLEKA), cukier, woda, 1 % sól, 

pektyny), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy)], 19 % ciasto parzone 

[JAJA, mąka PSZENNA, woda, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato)], 9 % polewa [cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z 

oliwek), MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, czekolada biała z karmelem (tłuszcz kakaowy, cukier, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, syrop cukru 

karmelizowanego, emulgator: lecytyny, naturalny aromat waniliowy, sól), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

EKLER TRUSKAWKOWY ● 
Ciasto parzone z nadzieniem truskawkowym i polewą z czekoladą rubinową 

Składniki: 78 % nadzienie truskawkowe [MLEKO 3,2% tłuszczu, 18 % nadzienie owocowe (80 % truskawki, cukier, woda, 

skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), krem 

patissiere (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, glukoza, substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, stabilizatory (difosforany, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), białka MLEKA, aromaty, 

kurkumina, ekstrakt z marchwi), 3 % pasta truskawkowa (syrop glukozowy, 33 % sok i miąższ truskawkowy, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakty roślinne, stabilizator: pektyny, aromaty)], 18 % ciasto parzone [JAJA, mąka PSZENNA, 

woda, margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, aromat, barwnik: annato)], 11 % polewa z czekoladą rubinową [cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z 

oliwek), MLEKO odtłuszczone w proszku, 10,5 % czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny, kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny, kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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FAWORKI ●● 
Kokardki z chrupkiego ciasta posypane cukrem pudrem 

Składniki: mąka PSZENNA, żółtka JAJ, śmietana (z MLEKA), cukier, cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, 

tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), aromat], alkohol (spirytus), masło (z MLEKA), 

alkohol (rum), proszek do pieczenia [substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], pasta waniliowa [syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki], tłuszcz do smażenia [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i 

kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1321 kJ / 314 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,0 g 
Węglowodany 43 g 
 w tym cukry 9,8 g 
Białko 8,8 g 
Sól 0,33 g 

 

FLORENTYNKI ● 
Ciastka migdałowe. 

Składniki: 54% MIGDAŁY, mieszanka cukiernicza [cukier, syrop glukozowy (z PSZENICY), tłuszcz roślinny palmowy, MLEKO 

pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2382 kJ / 569 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 38 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,6 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry 26 g 
Białko 10 g 
Sól 0,02 g 

 

JABŁUSZKA W CIEŚCIE ● 
Kawałki świeżych jabłek z cynamonem owinięte w ciasto drożdżowo-kruche, wykończone lukrem. 

Składniki: 57 % jabłka z cynamonem [97 % świeże jabłka, cukier, 0,2 % cynamon], 37 % ciasto drożdżowo-kruche [mąka 

PSZENNA, śmietana (z MLEKA), margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), cukier, drożdże, sól, aromat 

waniliowy], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy)], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, 

ekstrakt z marchwi]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 895 kJ / 213 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 8,3 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,9 g 
Węglowodany 31 g 
 w tym cukry 9,4 g 
Białko 3,1 g 
Sól 0,24 g 
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JAGODZIANKA ● 
Ciasto półkruche drożdżowe z nadzieniem z jagód, wykończone lukrem. 

Składniki: 64% ciasto półkruche drożdżowe [mąka PSZENNA, śmietana 18% tłuszczu (z MLEKA), margaryna kremowa (oleje 

roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), cukier, drożdże, masa JAJOWA pasteryzowana, woda, sól, aromat], 28% nadzienie jagodowe [80% jagody, 

cukier, cukier żelujący (substancja zagęszczająca: acetylowany difosforan diskrobiowy, cukier), okruchy biszkoptowe 

(mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), lukier dekoracyjny [pomada (cukier, 

syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: 

ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, 

błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

KARMELOWE BLONDIE ● 
Ciasto z białą czekoladą i orzeszki w karmelu, oblane czekoladą mleczną. 

Składniki: 50% ciasto blondie [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, odtłuszczone MLEKO w proszku, biała czekolada 

[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), naturalny aromat), skrobia, olej rzepakowy, sól, aromat naturalny (zawiera MLEKO, JAJA), białko JAJA w 

proszku, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych)), JAJA, olej rzepakowy, woda], 26% czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 16% ORZESZKI ARACHIDOWE solone, 

14% karmel [woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, olej z nasion shea), skrobia 

modyfikowana, sól morska, substancja zagęszczająca: celuloza, syrop cukru karmelizowanego, aromaty, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy], sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1895 kJ / 453 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 25 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,2 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 24 g 
Białko 8,5 g 
Sól 0,75 g 

 

KARMELOWE BROWNIE ● 
Ciasto czekoladowe i orzeszki w karmelu, oblane czekoladą deserową. 

Składniki: 49% ciasto brownie [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, olej rzepakowy, sól, białko JAJA kurzego w proszku, aromat, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem mlekowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli), 

JAJA, masło (z MLEKA), sól, 9% czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu))], 28% czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu)], 15% ORZESZKI ARACHIDOWE solone, 13% karmel [woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w 

proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, olej z nasion shea), skrobia modyfikowana, sól morska, substancja zagęszczająca: celuloza, 

syrop cukru karmelizowanego, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1938 kJ / 463 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 32 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16 g 
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Węglowodany 34 g 
 w tym cukry 26 g 
Białko 8,5 g 
Sól 0,59 g 

 

KULA RUMOWA ●● 
Ciasto biszkoptowe z bakaliami i dodatkiem alkoholu, w czekoladowej posypce. 

Składniki: Składniki: 93 % ciasto biszkoptowe [okruchy biszkoptowe (mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia 

ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), 

JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), 4 % ORZESZKI ARACHIDOWE, 4 % ORZECHY WŁOSKIE, 4 % rodzynki, krem russel (margaryna 

(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: annato), masło (z MLEKA), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), alkohol (rum), alkohol etylowy, kakao], 

wykończenie [6 % posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny 

tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), posypka z czekolady mlecznej (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, naturalny aromat waniliowy), polewa (rafinowane całkowicie 

utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: 

etylowanilina)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI DROŻDŻÓWKA Z JABŁKIEM ●  
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z nadzieniem jabłkowym. 

Składniki: 61% nadzienie jabłkowe [46% jabłka prażone (jabłka, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny, koncentrat soku 

cytrynowego, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: cytryniany wapnia), 46% jabłka, pektyny, 

cynamon], 58% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: 

annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, drożdże, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masło (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, sól], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop 

glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik (ekstrakt z papryki), ekstrakt z marchwi)], smarówka [woda, olej roślinny 

(rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

MINI DROŻDŻÓWKA Z KRUSZONKĄ ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z kruszonką. 

Składniki: 87% ciasto półfrancuskie drożdżowe [mąka PSZENNA, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), woda, 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, masa ŻÓŁTKOWA pasteryzowana, masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO  pełne w proszku, 

sól], 21% kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], lukier dekoracyjny 

[pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, 

aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, 

białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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MINI DROŻDŻÓWKA Z RABARBAREM ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z rabarbarem i kruszonką. 

Składniki: 66% ciasto drożdżowe półfrancuskie [mąka PSZENNA, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), woda, 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, masa ŻÓŁTKOWA pasteryzowana, masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO  pełne w proszku, 

sól], 35% nadzienie rabarbarowe [do produkcji 100g pulpy zużyto 131g rabarbaru, cukier, pektyny], lukier dekoracyjny 

[pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, 

aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna 

(oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], smarówka [woda, olej roślinny 

(rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI DROŻDŻÓWKA Z WIŚNIAMI ● 
Ciasto półfrancuskie drożdżowe z wiśniami i kruszonką. 

Składniki: 69% ciasto drożdżowe półfrancuskie [mąka PSZENNA, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), woda, 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, masa ŻÓŁTKOWA pasteryzowana, masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO  pełne w proszku, 

sól],  26% nadzienie wiśniowe [66% wiśnie,  wiśnie w żelu (80% wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma gellan,  syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt 

z papryki)], smarówka [woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, 

maltodekstryna]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

NAPOLEONKA ● 
Ciasto francuskie przełożone kremem budyniowym i musem śmietanowym, wykończone cukrem pudrem. 

Składniki: 46% krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem o smaku śmietankowym (cukier, całkowicie utwardzony 

olej (palmowy, kokosowy), syrop glukozowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym), olej kokosowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia modyfikowana, glukoza, białka MLEKA, substancja 

zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty (z MLEKA), barwnik: karoteny), krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, 

fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), alkohol (spirytus)], 

34% mus śmietanowy [62% śmietanka (z MLEKA), woda, cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), żelatyna 

wieprzowa], ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna (częściowo uwodornione oleje i tłuszcze roślinne, woda, sól, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty (z 

MLEKA), barwnik: karoteny), woda, JAJA, ocet, sól], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny 

utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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OMLET ●● 
Ciasto biszkoptowe z kremem śmietanowo-budyniowym i nadzieniem porzeczkowym, posypane cukrem pudrem. 

Składniki: 80% krem śmietanowo-budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia 

modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO  w proszku odtłuszczone, substancje żelujące 

(siarczan wapnia, difosforany, fosforany sodu), całkowicie utwardzony olej roślinny (z ziaren palmowych), aromat (z MLEKA), 

syrop glukozowy, substancje zagęszczające (alginian sodu, karagen), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), sól, białka 

MLEKA, glukoza, stabilizatory (alginian sodu, fosforany sodu), wanilia w proszku, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), krem 

adwokat (MLEKO, cukier, alkohol (spirytus), żółtka JAJ pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, cukier wanilinowy (cukier, 

aromat: etylowanilina))], 43% ciasto biszkoptowe [JAJA, cukier, mąka ziemniaczana, mąka PSZENNA], 4% nadzienie z czarnej 

porzeczki (60% czarne porzeczki, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu), cukier puder dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: 

węglan wapnia, aromat)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PĄCZEK Z NADZIENIEM ORZECHOWYM ● 

Delikatne ciasto drożdżowe z nadzieniem orzechowym, wykończone mleczną polewą. 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, woda, masło (z MLEKA), cukier, drożdże, MLEKO w proszku pełne, 

sól, środek do  przetwarzania mąki (mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy), enzymy (z 

PSZENICY)], 21 % nadzienie orzechowe [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), ORZECHY LASKOWE, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, niskotłuszczowe kakao, emulgator: lecytyny, aromaty], 7 % polewa mleczna [polewa (cukier; tłuszcz roślinny 

całkowicie utwardzony (kokosowy, z pestek palmy) w zmiennych proporcjach, 8 % MLEKO odtłuszczone w proszku, proszek 

kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), olej 

rzepakowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PĄCZEK Z NADZIENIEM TRUSKAWKOWYM ● 

Delikatne ciasto drożdżowe z nadzieniem truskawkowym, wykończone lukrem z dodatkiem liofilizowanych truskawek. 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, woda, masło (z MLEKA), cukier, drożdże, MLEKO pełne w proszku, 

sól, środek do  przetwarzania mąki (mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy), enzymy (z 

PSZENICY)], 32 % nadzienie truskawkowe [93 % nadzienie owocowe (80 % truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 6 % pasta truskawkowa (syrop 

glukozowy, 33 % sok i miąższ truskawkowy, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: pektyny, aromaty, 

barwniki (tartrazyna*, czerwień allura*))], 18 % lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), żel dekoracyjny (woda, 

cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

marchwi), syrop glukozowy, woda, 1 % truskawki liofilizowane, kwasek cytrynowy], truskawki liofilizowane.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

* Barwniki tartrazyna i czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PĄCZEK Z NADZIENIEM WIŚNIOWYM ● 

Delikatne ciasto drożdżowe nadziewane wiśniami w żelu i wykończone polewą wiśniową glazurą. 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, woda, masło (z MLEKA), cukier, drożdże, MLEKO w proszku pełne, 

sól, środek do  przetwarzania mąki (mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy), enzymy (z 

PSZENICY)], 32 % nadzienie [83 % wiśnie w żelu (80 % wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 

guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), 17 % wiśnie 

mrożone], 18 % lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy), pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), żel dekoracyjny (woda, 

cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 
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marchwi), woda, 1 % wiśnie w żelu (80 % wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma 

ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PĄCZEK Z POWIDŁAMI ● 
Delikatne ciasto drożdżowe nadziewane powidłami śliwkowymi i wykończone lukrem z dodatkiem kandyzowanej skórki 

pomarańczowej. 

Składniki: 79% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, woda, masło (z MLEKA), cukier, drożdże, MLEKO pełne w 

proszku, sól, środek do  przetwarzania mąki (mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy), enzymy (z 

PSZENICY)], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), żel dekoracyjny 

(woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi), 

skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy), woda, syrop glukozowy], 11% powidła śliwkowe [śliwki, cukier],tłuszcz do smażenia [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.   

 

PODUSZECZKI SEROWE ● 
Ciasto drożdżowe półfrancuskie z masą serową posypane cukrem pudrem. 

Składniki: 70 % masa serowa [57 % ser twarogowy śmietankowy półtłusty (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, 

bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka), krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), JAJA, jogurt naturalny (MLEKO pasteryzowane, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, czyste kultury bakterii fermentacji mlekowej), cukier, rodzynki, skórka pomarańczowa 

kandyzowana (skórka pomarańczowa, syrop glukozowy, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], 29 % ciasto 

drożdżowe półfrancuskie [mąka PSZENNA, margaryna kremowa (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy) 

w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), woda, cukier, żółtka 

JAJ pasteryzowane, masa JAJOWA pasteryzowana, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO pełne w proszku, sól], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, 

tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], smarówka [woda, olej rzepakowy, białka 

MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], woda, żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1048 kJ / 250 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,8 g 
Węglowodany 30 g 
 w tym cukry 16 g 
Białko 6,6 g 
Sól 2,2 g 

 

 

PTYŚ WANILIOWY ● 
 Ciasto parzone z kremem waniliowym. 

Składniki: 68% krem waniliowy [śmietanka (z MLEKA), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, woda, cukier żelujący (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), 

substancja zagęszczająca: guma tara), 0,8% pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 32% korpus z ciasta parzonego z 
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kruszonką [59% ciasto parzone (JAJA, woda, MLEKO 3,2% tłuszczu, mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), sól, cukier), 41% 

kruszonka z ciasta kruchego (mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA))], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, 

tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

ROGAL BYDGOSKI ●● 
Rogalik z ciasta półfrancuskiego nadziewany masą z białego maku. 

Składniki: 51% ciasto półfrancuskie [mąka PSZENNA, margaryna (częściowo uwodornione tłuszcze i oleje roślinne, woda, sól, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, środek 

konserwujący: sorbinian potasu, aromaty (zawierające MLEKO), barwnik: betakaroten), woda, cukier, żółtka JAJ 

pasteryzowana, masa JAJOWA pasteryzowana, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), 

masło (z MLEKA), drożdże, MLEKO  pełne w proszku, sól], 35% masa makowa [28% mak biały, woda, mieszanka cukiernicza 

(cukier, 29,1% MIGDAŁY, białka JAJ w proszku, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 

octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma guar), woda, masa JAJOWA pasteryzowana, cukier, masło (z MLEKA), 

miód, aromat], lukier dekoracyjny [pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: 

pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], smarówka [woda, olej roślinny 

(rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, maltodekstryna], 2% MIGDAŁY w kostce. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

PODKÓWKA Z MIGDAŁAMI ● 
Rogal o smaku marcepanowym posypany płatkami migdałów i wykończony czekoladą deserową. 

Składniki: 53% masa o smaku marcepanowym [jądra pestek moreli, cukier, MIGDAŁY, woda, syrop glukozowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, 17% MIGDAŁY, białka JAJ, czekolada [miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator (polirycynoleinian poliglicerolu)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

ROGALIKI Z POWIDŁAMI ● 
Rogalik z ciasta drożdżowego nadziewany powidłami śliwkowymi i posypany cukrem. 

Składniki: 69% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, MLEKO 3,2% tłuszczu, ŻÓŁTKA jaj pasteryzowane, 

drożdże, śmietana (z MLEKA), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), sól], 28% powidła śliwkowe [śliwki, cukier], 

żółtka JAJ pasteryzowane, cukier trzcinowy. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1416 kJ / 338 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 14 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,4 g 
Węglowodany 49 g 
 w tym cukry 22 g 
Białko 5,9 g 
Sól 0,24 g 

 

ROGALIKI Z WIŚNIAMI ● 
Rogaliki z ciasta drożdżowego nadziewane wiśniami, udekorowane lukrem. 

Składniki: 63% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, śmietana (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), cukier, drożdże, sól, aromat waniliowy], 57% wiśnie z zalewy [wiśnie, woda, cukier], lukier dekoracyjny 
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[pomada (cukier, syrop glukozowy), żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, 

aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1044 kJ / 244 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 9,4 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,2 g 
Węglowodany 38 g 
 w tym cukry 19 g 
Białko 3,2 g 
Sól 0,25 g 

 

ROŻKI CZEKOLADOWE ●●  
Ciastko o smaku marcepanowym z kremem kakaowym z dodatkiem alkoholu, całość wykończona czekoladą. 

Składniki: 44% ciastko o smaku marcepanowym [cukier, jądra pestek moreli, białko JAJA pasteryzowane, syrop glukozowy, 

substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, dekstroza, stabilizator: mączka chleba świętojańskiego, fruktoza, alkohol], 35% 

krem kakaowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy) w zmiennych 

proporcjach, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 

alkohol (spirytus), 1% kakao], czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: 

polirycynoleinian poliglicerolu], czekolada mleczna do dekoracji [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga 

kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

MOGĄ ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2084 kJ / 498 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 31 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g 
Węglowodany 36 g 
 w tym cukry 33 g 
Białko 5,4 g 
Sól 0,07 g 

 

ROŻKI KOKOSOWE ●● 
Ciastko kokosowe z kremem kokosowym z dodatkiem alkoholu, całość wykończona czekoladą mleczną. 

Składniki: 45% ciastko kokosowe [46% wiórki kokosowe, cukier, białko JAJA w proszku, skrobia modyfikowana, woda], 31% 

krem kokosowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy) w zmiennych 

proporcjach, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lectyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 14% 

pasta kokosowa (aromaty, syrop glukozowo–fruktozowy, 21% miazga kokosowa, 20% kokos, woda, cukier, alkohol (spirytus), 

skrobia modyfikowana kukurydziana, ekstrakt z marchwi), pasta smakowa (cukier, tłuszcz roślinny, ORZECHY LASKOWE, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, herbatniki (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny (kokosowy), skrobia, sól, cukier 

karmelizowany, emulgator: lecytyny (z SOI)), lecytyny, aromaty, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol), alkohol (Malibu), alkohol 

(spirytus)], czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), wanilia], czekolada biała do dekoracji [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat naturalny waniliowy].  

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2010 kJ / 480 kcal Przechowywać w temperaturze od +2 do 

+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 32 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 21 g 
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Węglowodany 40 g 
 w tym cukry 39 g 
Białko 5,2 g 
Sól 0,17 g 

 

RURKA Z KREMEM ●● 
Ciasto francuskie z kremem śmietanowo-budyniowym, obtoczone w cukrze. 

Składniki: 41 % ciasto francuskie [mąka PSZENNA, margaryna (częściowo uwodornione oleje i tłuszcze roślinne, woda, sól, 

emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty (z 

MLEKA), barwnik: karoteny), woda, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, ocet, sól, woda], 46 % krem śmietanowo-

budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku 

(z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, substancje żelujące (siarczan wapnia, difosforany, fosforany sodu), całkowicie 

utwardzony olej roślinny (z ziaren palmowych), aromat (z MLEKA), syrop glukozowy, substancje zagęszczające (alginian sodu, 

karagen), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), sól, białka MLEKA, glukoza, stabilizatory (alginian sodu, fosforany 

sodu), wanilia w proszku, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), krem adwokat (MLEKO, cukier, alkohol (spirytus), żółtka JAJ 

pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki))], cukier do dekoracji. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA Z JABŁKAMI MINI ● 
Ciasto kruche z karmelizowanymi jabłkami, całość wykończona owsianą kruszonką. 

Składniki: 101% jabłka, 24% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), aromat waniliowy], 12% kruszonka owsiana [masło (z MLEKA), cukier, mąka PSZENNA, 14% płatki OWSIANE], 

cukier, masło (z MLEKA), cynamon.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU 

 

TARTA Z RABARBAREM MINI ● 
Ciasto kruche z masą rabarbarową i kruszonką. 

Składniki: 82% masa rabarbarowa [pulpa rabarbarowa (do produkcji 100g pulpy zużyto 131g rabarbaru, cukier, pektyny), 

cukier żelujący (substancja zagęszczająca: acetylowany fosforan diskrobiowy, cukier), 25% ciasto kruche [mąka PSZENNA, 

cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karoteny)), masło (z MLEKA)], żel dekoracyjny [woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, olej rzepakowy 

częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, tłuszcz palmowy utwardzony, aromat],  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA ZE ŚLIWAKMI MINI ● 

Ciasto kruche ze śliwkami, kremem Brulée i kruszonką. 
Składniki: 81% śliwki w cukrze [90% śliwki, cukier, cynamon], ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, aromat, 
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proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], 14% krem Brulée [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 

3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z 

MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca (alginian sodu), sól, 

aromaty, barwniki: ryboflawiny, karoteny)), krem Brulée (glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtko JAJ w proszku, 

odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: karoteny, ekstrakt z buraka i papryki, 

syrop z karmelizowanego cukru)], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato)], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: 

ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, 

substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA Z WIŚNIAMI MINI ● 
Ciasto kruche z wiśniami w żelu i migdałami. 

Składniki: 65% wiśnie w żelu [80% wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma gellan, syrop 

glukozowo-fruktozowy, kwas: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu], 27% ciasto kruche [mąka 

PSZENNA, cukier puder, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator (lecytyny, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masa 

JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, aromat waniliowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu)), aromat maślany], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, 

ekstrakt z marchwi], 2% MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TRÓJKĄT JABŁKOWY 
Połączenie ciasta półfrancuskiego z ciastem kruchym i nadzieniem jabłkowym. 

Składniki: 62% ciasto [71% ciasto półfrancuskie (mąka PSZENNA, margaryna (częściowo uwodornione oleje i tłuszcze roślinne, 

woda, sól, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromaty (MLEKO), barwnik: karoteny), woda, JAJA, sól, ocet spirytusowy (zawiera SIARCZYNY)), 29% ciasto kruche (mąka 

PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietanka (z MLEKA), żółtka JAJ)], 46% nadzienie jabłkowe [61% jabłka świeże kostka, 

30% mus z kawałkami jabłek (90% jabłka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, koncentrat soku cytrynowego, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat jabłkowy, substancja zagęszczająca: agar, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), kawałki 

biszkoptu (mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO  pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO 3,2% tłuszczu), 

rodzynki, cukier zagęszczający (substancja zagęszczająca: acetylowany fosforan diskrobiowy, cukier), cynamon], dekoracja 

[woda, JAJA, cukier trzcinowy, cukier lodowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

WALENTYNKI W CZEKOLADZIE BIAŁEJ ● 
Ciasto parzone z nadzieniem o smaku adwokatowym w czekoladzie białej 

Składniki: 57% nadzienie [cukier, woda, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol (spirytus), żelatyna, pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 37% czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 12% ciasto parzone [JAJA, woda, mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1720 kJ / 411 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,4 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry 28 g 
Białko 7,1 g 
Sól 0,17 g 

 

WALENTYNKI W CZEKOLADZIE RUBINOWEJ ● 
Ciasto parzone z nadzieniem o smaku adwokatowym w czekoladzie rubinowej 

Składniki: 56% nadzienie [cukier, woda, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol (spirytus), żelatyna 

wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 34% czekolada rubinowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, 

naturalny aromat waniliowy], 12% ciasto parzone [JAJA, woda, mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1720 kJ / 411 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,4 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry 28 g 
Białko 7,1 g 
Sól 0,17 g 

 

 

WALENTYNKI W CZEKOLADZIE DESEROWEJ ● 
Ciasto parzone z nadzieniem o smaku adwokatowym w czekoladzie białej 

Składniki: 60% nadzienie [cukier, woda, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol (spirytus), żelatyna 

wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 35% czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu], 12% ciasto parzone [JAJA, woda, mąka PSZENNA, margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1720 kJ / 411 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,4 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry 28 g 
Białko 7,1 g 
Sól 0,17 g 

 

WALENTYNKI W CZEKOLADZIE MLECZNEJ ● 
Ciasto parzone z nadzieniem o smaku adwokatowym w czekoladzie mlecznej 

Składniki: 57% nadzienie [cukier, woda, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol (spirytus), żelatyna 

wieprzowa, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 3% czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 
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pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 12% ciasto parzone [JAJA, woda, 

mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny)]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1720 kJ / 411 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,4 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry 28 g 
Białko 7,1 g 
Sól 0,17 g 

 

WEGE MUFINKA MARCHEWKOWA ● 
Ciasto korzenne z dodatkiem świeżej marchwi oraz rodzynek wykończone kruszonką cynamonową 

Składniki: mieszanka cukiernicza [mąka PSZENNA, cukier, GLUTEN PSZENNY, skrobia ryżowa, skrobia PSZENNA, dekstroza, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), olej słonecznikowy, emulgator: stearoilomleczan sodu, naturalne 

aromaty, sól, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, żywność barwiąca (marchew, krokosz barwierski)], woda, mąka 

PSZENNA, 14% kruszonka cynamonowa wegańska [mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, GLUTEN PSZENNY, skrobia 

ryżowa, skrobia PSZENNA, dekstroza, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), olej rzepakowy, emulgator: 

stearoilomleczan sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sól, żywność barwiąca (marchew, krokosz barwierski), 

aromaty), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), woda, cynamon 

mielony], olej rzepakowy, 7% marchew świeża, 5% rodzynki, cynamon mielony, imbir mielony, przyprawa do piernika 

[cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], proszek do pieczenia 

[substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)], substancja spulchniająca: węglany sodu. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  
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TARTY 

TARTA AGRESTOWA Z BEZĄ 
Kruche ciasto z warstwą agrestu oraz musem śmietanowym i delikatną bezą.  

Składniki: 44% warstwa agrestu [81% agrest mrożony, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny], 27% mus śmietanowy [53% 

śmietanka (z MLEKA), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy), woda, 

cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, 

skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 20% kruche 

ciasto [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], 18% beza [cukier, białka JAJ], wykończenie [cukier puder 

dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat), 

młody JĘCZMIEŃ].  

Składniki dekoracji: logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwnik: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.   

 

TARTA BORÓWKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i borówkami, całość wykończona żelem dekoracyjnym. 

Składniki: 43 % borówki, 23 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 17 % krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem o smaku 

waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące 

(difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, 

karoteny))], nadzienie truskawkowe [80 % truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], logo czekoladowe Cukierni 

Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, 

barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA CYTRYNOWA ● 
Ciasto kruche z kremem cytrynowym i delikatną bezą. 

Składniki: 69% krem cytrynowy [JAJA, śmietanka (z MLEKA), 15% sok z cytryny, cukier, masło (z MLEKA), budyń o smaku 

waniliowym (skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat, barwnik: żółcień chinolinowa*), 5% skórka z cytryny], 26% 

ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], 15% beza [mieszanka do wypieku bezy (cukier, białko JAJA w proszku, 

substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, aromat, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier puder, woda, 

sok z cytryny].  

Składniki dekoracji: PISATACJE, logo czekoladowe z czekolady białej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, aromat 

naturalny waniliowy, nadruk (tłuszcz kakaowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  
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*Barwniki tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność 

i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TARTA JABŁKOWA ● 
Kruche ciasto z musem jabłkowym z cynamonem.  

Składniki: 76% mus jabłkowy [56% jabłka, miód, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), masło (z MLEKA), pektyny, 

cukier zagęszczający (substancja zagęszczająca: acetylowany fosforan diskrobiowy, cukier), 0,1% cynamon],  27% ciasto 

kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), 

masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 

ciasto kruche dekoracyjne  [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ, masa JAJOWA 

pasteryzowana, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), lecytyny (z rzepaku), proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu)), sól], cukier trzcinowy, masa JAJOWA pasteryzowana.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA KAJMAKOWA ● 
Ciasto kruche z kajmakiem i bakaliami. 

Składniki: 32% kajmak [cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny 

palmowy utwardzony, serwatka (z MLEKA), węglany sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat], 22% ciasto 

kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu), naturalny aromat waniliowy], pokruszone ciastka [ciasto kruche (mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, 

śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ), ciasto kruche karbowane (mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), cukier, JAJA)], powidła śliwkowe [śliwki, cukier], żurawina suszona [żurawina, cukier, 

olej słonecznikowy], polewa ciemna [polewa (cukier, nieuwodornione oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, 

kukurydziany, SOJOWY) i tłuszcze (palmowy)), kakao w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z 

MLEKA), ORZECHY LASKOWE, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), olej rzepakowy], 

MIGDAŁY, miód, śmietana (z MLEKA), rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany 

syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, 

ekstrakt z marchwi], logo [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz 

kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, 

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

TARTA MALINOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i malinami, całość wykończona żelem dekoracyjnym. 

Składniki: 40 % maliny, 21 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgator (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do 

pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 15 % krem budyniowy 

[śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, cukier, 

woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], żel 

dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z 

papryki, ekstrakt z marchwi], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna 

porzeczka, jabłko))]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA MALINOWA Z BEZĄ  
Kruche ciasto z warstwą malin oraz musem śmietanowym i delikatną bezą. 

Składniki: 41 % warstwa malin [86 % maliny mrożone, cukier, pektyny], 28 % mus śmietanowy [49 % śmietanka (z MLEKA), 

serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy), woda, cukier żelujący (cukier, 

żelatyna wieprzowa, skrobia modyfikowana), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, 

nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 21 % ciasto kruche [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze 

słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], 11 % beza [cukier, białka JAJ], wykończenie [cukier puder dekoracyjny 

(glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat), maliny 

liofilizowane, ].  

Składniki dekoracji: logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwnik: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, 

jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.   

 

TARTA SEROWA MANGO-MARAKUJA 

Ciasto kruche z masą serową i galaretką mango – marakuja. 

Składniki: 53% masa serowa [33% twaróg półtłusty (z MLEKA), śmietanka (z MLEKA), mieszanka cukiernicza (cukier, MLEKO 

w proszku odtłuszczone, skrobia PSZENNA, olej roślinny palmowy, skrobia modyfikowana (acetylowany adypinian 

diskrobiowy), JAJA w proszku, aromaty, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól), JAJA, 

cukier], 25% ciasto kruche [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny 

(ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, MLEKO pełne w proszku, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, stabilizator: guma guar, aromaty), cukier, masło (z MLEKA), masa JAJOWA 

pasteryzowana, syrop glukozowy, aromat wanilinowy, aromat maślany], 22% galaretka mango – marakuja [26% purée z 

marakui, masa JAJOWA pasteryzowana, masło (z MLEKA), cukier, 13% purée z mango, cukier żelujący (cukier, żelatyna 

wieprzowa, skrobia modyfikowana (acetylowany adypinian diskrobiowy))], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi].  

Składniki dekoracji: PISTACJE, logo czekoladowe [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 

SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TARTA MORELOWA ● 
Kruche ciasto z kremem Brûlée, morelami i płatkami migdałów. 

Składniki: 56% morele z syropu [59,31% morele, woda, cukier, stabilizator: chlorek wapnia], 30% ciasto kruche [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze 

słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], 22% krem Brûlée [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem 

(glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtka JAJ w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone,  aromaty, substancja 

zagęszczająca: karagen, barwnik: karoteny, ekstrakt z buraka, ekstrakt z papryki, syrop cukrowy skarmelizowany), krem 

(cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, 

siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca (alginian sodu), sól, aromaty, barwniki (karoteny)], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca (pektyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, substancja konserwująca 

(sorbinian potasu), barwnik (ekstrakt z papryki), ekstrakt z marchwi], 1% MIGDAŁY. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

TARTA MORELOWA DESEROWA 
Korpus z ciasta kruchego z kremem o smaku waniliowym i połówkami moreli, wykończony pistacjami. 

Składniki: 46% morele z syropu [morele, woda, cukier], 17% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa 

JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), 

aromat], dżem truskawkowy [truskawki mrożone, cukier, substancja żelująca: pektyny], 7% biszkopt [mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, 

MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO 3,2% tłuszczu], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki (ekstrakt z papryki), ekstrakt z marchwi], 14% 

krem budyniowy [MLEKO 3,2% tłuszczu, śmietana (z MLEKA), krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], PISTACJE, logo czekoladowe 

Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, 

cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA POZIOMKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i poziomkami, całość wykończona żelem dekoracyjnym. 

Składniki: 44% poziomki, 22% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat], 19% 

krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], nadzienie truskawkowe [80% 

truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca 

(rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA RABARBAROWA ● 
Kruche ciasto z warstwą rabarbaru i chrupiącą bezą. 

Składniki: 57 % warstwa rabarbaru [98 % pulpa rabarbarowa (do produkcji 100 g pulpy zużyto 131 g rabarbaru, cukier, 

substancja zagęszczająca: pektyny), acetylowany fosforan diskrobiowy, cukier], 32 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, 

masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: 

kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromaty], 20 % beza [cukier, białko JAJA, cukier wanilinowy (cukier, 

aromat: etylowanilina)], kruszonka [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

 

TARTA SEROWA ● 
Kruche ciasto z masą serową i polewą z migdałami. 

Składniki: 49 % masa serowa [51 % ser twarogowy półtłusty (z MLEKA), mieszanka cukiernicza (cukier, MLEKO pełne 

w proszku, mąka PSZENNA, skrobia, MLEKO odtłuszczone w proszku, glukoza, zagęstnik: alginian sodu, stabilizatory 

(difosforany, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól jodowana, aromat, białka MLEKA, barwnik roślinny), woda, olej 

rzepakowy, JAJA, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, 

stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, barwniki 

(ryboflawiny, karoteny))], nadzienie pomarańczowe (pomarańcze, woda, cukier, skrobia, regulator kwasowości: kwasek 

cytrynowy, aromat, barwniki: ekstrakt z papryki, kurkumina, antocyjany), 26 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło 

(z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: 

kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 11 % polewa z migdałami [31 % 

MIGDAŁY prażone, masło, miód, śmietanka (z MLEKA), cukier]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA TRUSKAWKOWA● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym, truskawkami i borówkami, całość wykończona żelem dekoracyjnym. 

Składniki: 36 % truskawki, 25 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA 

pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 18 % krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), MLEKO, krem o smaku 

waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące 

(difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca (alginian sodu), sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, 

karoteny))], nadzienie truskawkowe [80 % truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], 1 % borówki, żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], cukier 

puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), 

aromat], logo czekoladowe Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), 

nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA ZE ŚLIWKAMI ● 

Ciasto kruche ze śliwkami zapieczonymi w kremie Brulée. 

Składniki: 41 % śliwki, 34 % krem Brulée [śmietanka (z MLEKA), MLEKO, krem (glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtka 

JAJ w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwniki (karoteny, ekstrakt z 

papryki), ekstrakt z buraka, skarmelizowany syrop cukrowy), krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], 27 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, 

cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, 
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ekstrakt z marchwi], cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja 

przeciwzbrylająca: węglany wapnia, aromat], MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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PRALINY I TRUFLE 

PRALINA ADWOKAT ●● 
Czekolada biała, ganasz waniliowy z dodatkiem likieru Adwokat. 

Składniki: 58 % ganasz waniliowy [49 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy), 24% alkohol – likier Adwokat (brandy, żółtka JAJ, wanilia), śmietanka (z  MLEKA), masło 

(z MLEKA), miód, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], korpus [48 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 48 % czekolada biała (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

tłuszcz kakaowy, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA BRȖLÉE ●● 
Czekolada deserowa, nadzienie malinowe i ganasz o smaku crème Brûlée. 

Składniki: 55 % ganasz o smaku crème Brûlée [czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4 % (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 8 % krem Brûlée 

(glukoza, cukier, skrobia kukurydziana, żółtko JAJA w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, aromaty, substancja 

zagęszczająca: karagen, barwnik: karoteny, ekstrakt z buraka i papryki, skarmelizowany syrop cukrowy), miód, masło (z 

MLEKA), alkohol (likier waniliowy (zawiera MLEKO), wódka)], korpus [45 % czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), barwniki (tłuszcz 

kakaowy, barwniki (czerwień allura*, tlenki żelaza), 45 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,5 % (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu))], 15 % nadzienie malinowe [pulpa 

malinowa (maliny, cukier), cukier, miód, pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, maliny, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, ekstrakt z buraka, ekstrakt roślinny, stabilizator: pektyny, aromaty]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA CAPPUCCINO ●● 

Czekolada biała, ganasz o smaku cappuccino. 

Składniki: 56% ganasz o smaku cappuccino [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 46,6% (cukier, miazga kakaowa, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy, aromat), śmietanka (z MLEKA), alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), miód, masło 

(z MLEKA), kawa rozpuszczalna], korpus [45% czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada biała – masa kakaowa 

minimum 33,9% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy, czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 46,6% (cukier, miazga 

kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy, aromat)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA CAPPUCCINO BAILEYS ●● 
Czekolada deserowa, ganasz o smaku cappuccino z dodatkiem likieru Baileys. 

Składniki: 66% ganasz o smaku cappuccino [czekolada o smaku cappuccino – masa kakaowa minimum 32,3% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, kawa, emulgator: lecytyny (z SOI), 0,6% kawa rozpuszczalna, naturalny 

aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 5% alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), 5% likier 

cappuccino (MLEKO skondensowane słodzone (MLEKO pełne, cukier), śmietanka (z MLEKA), MLEKO, alkohol (whiskey), 
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kakao, kawa rozpuszczalna, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, 

aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)), miód, masło (z MLEKA)], korpus [42% czekolada – 

masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 42% czekolada – masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny 

(z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: tartrazyna*, czerwień allura*)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwniki tartrazyna i czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

 

PRALINA CHERRY ● 
Czekolada deserowa, ganasz wiśniowy i czekoladowo – wiśniowy. 

Składniki: 41% ganasz czekoladowo-wiśniowy [śmietanka (z MLEKA), 20% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 20% czekolada mleczna 

– masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), aromat naturalny waniliowy), miód, alkohol (wiśniówka (zawiera aromaty)), masło (z MLEKA), pasta wiśniowa (63% 

wiśnie mrożone, cukier, syrop glukozowy, woda, skoncentrowany sok z wiśni, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromaty, substancja zagęszczająca: pektyny)], 40% ganasz wiśniowy [pasta wiśniowa 

(63% wiśnie mrożone, cukier, syrop glukozowy, woda, skoncentrowany sok z wiśni, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromaty, substancja zagęszczająca: pektyny), sok wiśniowy, woda, alkohol (wiśniówka 

(zawiera aromaty)), cukier, alkohol (spirytus), żelatyna wieprzowa], korpus [44% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44% czekolada – masa 

kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: azorubina*), barwnik: tlenki żelaza].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA CHRUPIĄCY KONIAK ●● 
Czekolada mleczna, ganasz z koniakiem i ciasteczkami karmelowymi. 

Składniki: 43% ganasz z koniakiem [62% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 11% 

alkohol (koniak – zawiera substancję zagęszczającą (guma ksantanowa)), miód, masło (z MLEKA)], korpus [44% czekolada 

mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga 

kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI))], 18% ganasz z 

ciasteczkami karmelowymi [34,5% czekolada mleczna z karmelem (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13% cukier 

karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, naturalny aromat), cukier, tłuszcz roślinny słonecznikowy, kawałki ciasteczek (mąka 

PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: 

wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat waniliowy), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt 

z papryki)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ:  JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA CZARNA PORZECZKA ● 
Czekolada rubinowa, ganasz z czarnej porzeczki. 

Składniki: 56 % ganasz z czarnej porzeczki [35 % pulpa z czarnej porzeczki, czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4 % 

(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z 

MLEKA), masło (z MLEKA), cukier], korpus [90 % czekolada rubinowa – masa kakaowa minimum 48,8 % (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas 

cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza].  
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MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA GRAND MARNIER ●● 
Czekolada mleczna i deserowa, ganasz o smaku pomarańczowym z dodatkiem likieru Grand Marnier. 

Składniki: 62% ganasz o smaku pomarańczowym [53% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z 

MLEKA), miód, masło (z MLEKA), alkohol (likier Triple Sec (zawiera aromaty)), 3% alkohol (likier Grand Marnier), woda, pasta 

o smaku pomarańczowym (cukier, syrop glukozowy, woda, 9,1% skoncentrowany sok pomarańczowy, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, barwniki (kurkumina, antocyjany), substancje zagęszczające (pektyny, guma ksantanowa), aromaty, 

naturalny aromat pomarańczy, aromaty naturalne, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy)], korpus [27% czekolada mleczna – 

masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), 27% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

15% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), 15% czekolada – masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA JAGODOWA ● 
Czekolada rubinowa, ganasz jagodowy. 

Składniki: 68 % ganasz jagodowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 18 % pasta jagodowa (syrop glukozowy, 35 % jagody, cukier, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: pektyny, aromaty), miód, masło (z MLEKA)], 32 % korpus [94 % czekolada 

rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy, czekolada biała (tłuszcz kakaowy, 

cukier, MLEKO w proszku pełne, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z 

SOI), aromat: wanilina), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*)]. 

* Barwnik czerwień allura może mieć negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA KARMELOWA ●● 
Czekolada biała, ganasz karmelowy. 

Składniki: 62 % ganasz karmelowy [czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 32,6 % (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, 1,5 % cukier karmelizowany, syrop 

glukozowy karmelizowany, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z 

MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz 

palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, aromat)], korpus [94 % czekolada biała (tłuszcz 

kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), wykończenie (czekolada – masa kakaowa minimum 72,3 % (miazga kakaowa, cukier, 

tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA KUKUŁKA ● 
Czekolada mleczna, ganasz o smaku cukierków kukułka. 

Składniki: nadzienie czekoladowe [46% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), pasta 

(olej palmowy, olej słonecznikowy roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier, aromat, emulgator: 
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lecytyny (z SOI)), miód, masło (z MLEKA)], korpus [45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada 

mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w 

proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 

% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada – masa 

kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu)), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI))], nadzienie orzechowe 

[pasta orzechowa (olej palmowy, cukier, chrupiące ORZECHY LASKOWE (cukier, ORZECHY LASKOWE), kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodna glukoza, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA LOVE ● 
Czekolada rubinowa, ganasz o smaku truskawkowym. 

Składniki: 48% ganasz truskawkowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), 4% pasta truskawkowa (syrop glukozowy, 

33% sok i pulpa truskawkowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt roślinny, stabilizator: pektyny, 

aromaty), 3% truskawki liofilizowane], 46% korpus [czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat 

waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki: czerwień koszenilowa*)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień koszenilowa może mieć negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA MARAKUJA ● 
Czekolada deserowa, ganasz z marakui. 

Składniki: 91% ganasz z marakui [czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 22% purée z owoców marakui, cukier, śmietanka (z 

MLEKA), tłuszcz kakaowy, masło (z MLEKA), miód], korpus [44% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44% czekolada – masa kakaowa 

minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 

środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: azorubina*), barwnik: tlenki żelaza]. 

GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA ORZECH LASKOWY  ●● 
Czekolada mleczna, ganasz z orzechami laskowymi. 

Składniki: korpus [45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada mleczna – masa kakaowa 

minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI))], 24% ganasz [czekolada orzechowa – masa kakaowa minimum 32% (cukier, 30% ORZECHY LASKOWE, miazga 

kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), śmietanka (z MLEKA), 7% prażone ORZECHY LASKOWE, alkohol 

(wódka)], 8% pasta i prażone orzechy laskowe [(ORZECHY LASKOWE, cukier), pasta kakaowa (kakao w proszku, tłuszcz 

kakaowy, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone), cukier, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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PRALINA ORZECH WŁOSKI  ●● 
Czekolada biała, ganasz z orzechami włoskimi. 

Składniki: 56 % ganasz z orzechami włoskimi [47 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), czekolada mleczna – masa kakaowa 

minimum 35,1 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), 13 % pasta orzechowa (cukier, 31 % ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromaty), alkohol (wódka), miód, masło (z MLEKA)], korpus [48 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 48 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

 

 

PRALINA PISTACJOWA ●● 
Czekolada mleczna, ganasz pistacjowy. 

Składniki: 64% ganasz pistacjowy [czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), pasta pistacjowa (99,99% prażone 

PISTACJE, barwniki: kompleksy miedziowe chlorofili i kurkumina), miód, alkohol (wódka), masło (z MLEKA)], korpus [45% 

czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, 

miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, zieleń S)), czekolada biała (tłuszcz 

kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), tłuszcz kakaowy]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, 

ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU.  

*Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.   

 

PRALINA POMARAŃCZOWA ● 
Czekolada biała, ganasz pomarańczowy i czekoladowo – pomarańczowy. 

Składniki: 49 % ganasz czekoladowo-pomarańczowy [49 % czekolada  biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), pasta o smaku 

pomarańczowym (cukier, syrop glukozowy, woda, 9,1% skoncentrowany sok pomarańczowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwniki (kurkumina, antocyjany), substancje zagęszczające (pektyny, guma ksantanowa), aromaty, naturalny 

aromat pomarańczy, aromaty naturalne, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy)], korpus [45 % czekolada biała (tłuszcz 

kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 45 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (żółcień pomarańczowa 

FCF*, żółcień chinolinowa*))], 18 % ganasz pomarańczowy [syrop cukrowy (cukier, woda), 45 % pomarańcze, syrop 

glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: pektyny, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, ekstrakty roślinne, certyfikowany barwnik: betakaroten]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwniki żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa FCF mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

 

PRALINA RÓŻANA  ●● 
Czekolada mleczna, ganasz z dodatkiem płatków róży. 

Składniki: 68% ganasz z dodatkiem płatków róży [33% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 19% płatki 

róży w cukrze (cukier, płatki róży fałdzistolistnej, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), czekolada – masa kakaowa 

minimum 74,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 
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śmietanka (z MLEKA), alkohol (wódka), miód, masło (z MLEKA)], korpus [45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 

33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący 

(tłuszcz kakaowy, barwnik: azorubina*), czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w 

proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA SŁONY KARMEL ●● 
Czekolada mleczna, ganasz o smaku słonego karmelu z dodatkiem ciasteczek karmelowych. 

Składniki: nadzienie czekoladowe [49% czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 32,6% (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO w proszku odtłuszczone, 1,7% cukier karmelizowany, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat, ekstrakt z papryki, naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z 

MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz 

palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości (wodorowęglan sodu), aromat), sól], korpus [46% czekolada mleczna 

– masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), 46% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza], 10% nadzienie o smaku karmelowym z ciasteczkami [34,5% czekolada mleczna z 

karmelem i ciasteczkami (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13% cukier karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, 

naturalny aromat), cukier, tłuszcz roślinny słonecznikowy, kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, 

emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat 

waniliowy), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt z papryki)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA SOWA CZEKOLADOWA ●● 
Czekolada deserowa, ganasze o smaku whiskey, orzechowo-czekoladowym i pomarańczowym. 

Składniki: 39% nadzienie o smaku whiskey [śmietanka (z MLEKA), 25% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna – masa 

kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 

alkohol (whiskey), miód, masło (z MLEKA)], korpus [45% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada – masa kakaowa minimum 

72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), wykończenie 

(tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI))], 10% pasta i prażone orzechy laskowe [(ORZECHY 

LASKOWE, cukier), pasta kakaowa (kakao w proszku, tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone), cukier, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty], 7% nadzienie pomarańczowe [pasta śmietankowa (czekolada biała – masa kakaowa 

minimum 59% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

śmietanka (z MLEKA), cukier, alkohol, zagęszczona serwatka (z MLEKA), białka MLEKA), pasta o smaku pomarańczowym 

(cukier, syrop glukozowy, woda, 9,1% skoncentrowany sok pomarańczowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwniki 

(kurkumina, antocyjany), substancje zagęszczające (pektyny, guma ksantanowa), aromaty, naturalny aromat pomarańczowy, 

aromaty naturalne, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)), alkohol (Triple Sec (zawiera aromaty))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA SOWA ORZECHOWA ●● 
Czekolada mleczna, ganasz z orzechami laskowymi i o smaku orzechowo – czekoladowym. 

Składniki: 51% ganasz orzechowo – czekoladowy [czekolada orzechowa – masa kakaowa minimum 32 % (cukier, 30% 

ORZECHY LASKOWE, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), śmietanka (z MLEKA), 7% ORZECHY 

LASKOWE, alkohol (wódka)], korpus [46% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, 
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MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 46% czekolada mleczna 

– masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI))], 10% pasta i prażone orzechy laskowe [(ORZECHY LASKOWE, cukier), pasta kakaowa (kakao 

w proszku, tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone), cukier, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA SZAMPAŃSKA ●● 
Czekolada rubinowa, ganasz szampański. 

Składniki: 63% ganasz szampański [krem (czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 8,5% alkohol (Marc de Champagne), cukier, zagęszczona 

serwatka (z MLEKA), białka MLEKA), śmietanka (z MLEKA), czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), masło (z MLEKA)], korpus [92% 

czekolada rubinowa – masa kakaowa minimum 48,8% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne 

w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), czekolada biała 

(tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka  w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), wanilina), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: azorubina*), tłuszcz kakaowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA ŚLIWKOWA ●● 
Czekolada deserowa, ganasz śliwkowy ze śliwkami nasączonymi Śliwowicą. 

Składniki: nadzienie czekoladowe [śmietanka (z MLEKA), 28% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat  waniliowy), czekolada mleczna – masa kakaowa 

minimum 35,1 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), miód, masło (z MLEKA)], 17% ganasz śliwkowy [62% śliwki suszone (śliwki, olej słonecznikowy (zawierają 

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY)), 27% alkohol (Śliwowica), cukier, woda], korpus [44% czekolada – masa kakaowa minimum 

74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44% czekolada – 

masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: antocyjany), barwnik: tlenki żelaza)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA WHISKEY ●● 
Czekolada deserowa, ganasz z whiskey. 

Składniki: 55% ganasz z whiskey [śmietanka (z MLEKA), 28% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3% (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna – masa kakaowa 

minimum 46,6% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat), 15% alkohol (whiskey), miód, masło (z MLEKA)], korpus 

[45% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada – masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA YUZU ● 

Czekolada deserowa, ganasz z czekoladą białą i yuzu. 
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Składniki: 58 % ganasz z czekoladą białą i yuzu [36 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 23 % sok z yuzu (100 % yuzu), cukier, masło (z MLEKA), śmietanka 

(z MLEKA), miód], 42 % korpus [46 % czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 46 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, 

barwniki (żółcień chinolinowa*, tartrazyna*, zieleń brylantowa S))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwniki (żółcień chinolinowa, tartrazyna) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA ZIELONE JABŁUSZKO  ●● 
Czekolada deserowa, ganasz z wódką Żubrówką i o smaku jabłkowym. 

Składniki: 44% ganasz z Żubrówką [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 13% 

alkohol (Żubrówka), masło (z MLEKA), miód], korpus [45% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 45% czekolada – masa kakaowa minimum 

72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), środek 

barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, zieleń S)), barwnik: tlenki żelaza], 17% ganasz o smaku jabłkowym 

[czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 10% pasta jabłkowa (syrop glukozowy, cukier, sok jabłkowy, 

aromaty, substancja zagęszczająca: skrobia modyfikowana, barwnik: karmele, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

alkohol (likier jabłkowy (woda, cukier, alkohol etylowy, sok jabłkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwniki 

(tartrazyna*, błękit brylantowy FCF))), miód, masło (z MLEKA)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

*Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

PRALINA AMARETTO ●● 
Czekolada deserowa, ganasz z likierem Amaretto. 

Składniki: 69 % ganasz z likierem Amaretto [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 

8 % likier Amaretto (alkohol, cukier, aromaty, barwnik: karmele), miód, masło (z MLEKA), pasta migdałowa (syrop glukozowy, 

syrop cukru inwertowanego, pulpa z MIGDAŁÓW, koncentrat z marchwi, aromat, substancja zagęszczająca: skrobia 

modyfikowana (acetylowany adypinian diskrobiowy), barwnik: karmele)], korpus [44 % czekolada – masa kakaowa minimum 

74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44 % czekolada 

– masa kakaowa minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 

poliglicerolu)), czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA HERB ●● 
Czekolada, biała, ganasz karmelowy. 

Składniki: 67% ganasz karmelowy [90% czekolada biała o smaku karmelowym (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, MLEKO w proszku odtłuszczone, 1,5% cukier karmelizowany, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat, 

przyprawy, naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, 

MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, regulator 

kwasowości (wodorowęglan sodu), aromat)], korpus [49% czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 49% czekolada biała – masa 

kakaowa minimum 33,9% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: 
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lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny 

(z SOI))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA SPICHRZE ●● 
Czekolada deserowa, ganasz pistacjowy. 

Składniki: 64% ganasz pistacjowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), pasta pistacjowa (99,99% prażone PISTACJE, barwniki (chlorofile, 

kurkumina)), miód, alkohol (wódka), masło (z MLEKA)], korpus [49% czekolada – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 49% czekolada – masa kakaowa 

minimum 72,5% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 

wykończenie (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA ŁUCZNICZKA ● 
Czekolada rubinowa, ganasz z czarnej porzeczki. 

Składniki: 54% ganasz z czarnej porzeczki [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 30% pulpa z owoców czarnej porzeczki, śmietanka (z MLEKA), masło (z MLEKA), 

cukier, miód], korpus [41% czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), 

tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA UKRAINA ●● 
Czekolada biała, ganasze: malinowy i o smaku crème Brûlée. 

Korpus barwiony kolorami narodowymi Ukrainy: niebieskim i żółtym 

Składniki: 15 % ganasz malinowy [pulpa malinowa (maliny, cukier), cukier, miód, pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, 

maliny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z buraka, ekstrakt roślinny, stabilizator: pektyny, aromaty], 55 % 

ganasz o smaku crème Brûlée [czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 8 % krem Brûlée (glukoza, cukier, 

skrobia kukurydziana, żółtko JAJA w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, 

barwnik: karoteny, ekstrakt z buraka i papryki, skarmelizowany syrop cukrowy), miód, masło (z MLEKA), alkohole (likier 

waniliowy (zawiera MLEKO), wódka)], korpus [95 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, 

śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), barwniki 

(indygotyna, żółcień chinolinowa*)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

* Barwnik żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TRUFLA INTENSYWNA CZEKOLADA ●● 
Czekolada deserowa, ganasz czekoladowy o intensywnym smaku.  

Składniki: 60% ganasz czekoladowy [28% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 28% czekolada – masa 

kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, 

cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca (karagen), barwnik (ekstrakt z papryki)], 28% 

korpus z czekolady [czekolada – masa kakaowa minimum 57,6% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], posypka [34 % czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 34 % czekolada – masa kakaowa 
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minimum 72,5 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 

kakao]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA KOKOSOWA ●● 
Czekolada biała, ganasz kokosowy z dodatkiem migdałów i kokosa. Otoczona wiórkami kokosowymi.  

Składniki: 54 % nadzienie kokosowe [47 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), pasta kokosowa (syrop glukozowo-fruktozowy, 21 % 

pulpa kokosowa, 20 % purée kokosowe, woda, cukier, alkohol etylowy, skrobia modyfikowana, ekstrakt z marchwi, aromaty), 

masło (z MLEKA), MIGDAŁY, syrop kokosowy (cukier, woda, aromat, emulgator: guma arabska, wyciąg z orzechów 

kokosowych), miód], korpus [60 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy)], posypka [25 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO w proszku pełne, 

śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), 72 % wiórki 

kokosowe, 14 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), 14 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

 

TRUFLA MARCEPANOWA  ●● 
Czekolada mleczna, ganasz marcepanowy z dodatkiem whisky i skórki pomarańczowej. 

Składniki: 59 % ganasz marcepanowy [54 % marcepan (52 % MIGDAŁY, cukier, syrop cukru inwertowanego, woda), cukier, 

woda, 10 % alkohol (whisky), 8 % skórka pomarańczowa kandyzowana (57 % skórka pomarańczowa, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy)], 24 % korpus [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 34,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy)], posypka [60 % posypka z czekolady mlecznej – masa kakaowa minimum 27,8 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, naturalny aromat waniliowy), 20 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % 

(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

20 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromaty)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA MIGDAŁOWA ● 
Migdały w czekoladzie mlecznej.  

Składniki: 38% MIGDAŁY karmelizowane [MIGDAŁY, cukier, woda], 40% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% 

[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], 

ORZESZKI ARACHIDOWE. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA RUBINOWE MUSLI ● 
Połączenie czekolady rubinowej, migdałów, suszonej żurawiny i wiśni liofilizowanych.  

Składniki: 43% czekolada rubinowa – masa kakaowa minimum 48,8 % [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

naturalny aromat waniliowy], 22% MIGDAŁY, 22% żurawina suszona [żurawina, cukier, olej słonecznikowy], 11% kawałki 

ciasteczek [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz 

MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca 

(wodorowęglan sodu), emulgator: lecytyny (z SOI), przeciwutleniacz (alfa-tokoferol)], 4% wiśnia liofilizowana. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA TIRAMISU ●● 
Czekolada biała, ganasze o smaku kawowym i tiramisu. Całość wykończona czekolada białą i deserową.  

Składniki: 25 % ganasz kawowy [pasta śmietankowa (czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), cukier, alkohol, zagęszczona serwatka (z 

MLEKA), białka MLEKA)), woda, 3 % kawa rozpuszczalna], 25 % ganasz tiramisu [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, 1,5 % pasta 

tiramisu (syrop cukrowy (cukier, woda), syrop glukozowy, alkohol – wino Marsala (zawiera SIARCZYNY), żółtka JAJ, serek 

mascarpone (z MLEKA), koncentrat kawy, MLEKO skondensowane słodzone, aromaty, barwniki (karmel, karoteny), 

substancja zagęszczająca: skrobia modyfikowana, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło (z MLEKA), 

alkohole (wódka, spirytus)], korpus [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy)], posypka [43 % płatki czekolady deserowej – masa kakaowa minimum 44,6 % (cukier, 

miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz mleczny, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, naturalny aromat 

waniliowy), 43 % płatki czekolady białej (cukier, miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

naturalny aromat waniliowy), 7 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 7 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA TRUSKAWKOWA ● 
Czekolada biała, ganasz truskawkowy. Całość oprószona pyłkiem truskawkowym.  

Składniki: 68% ganasz truskawkowy [50% czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), 4% 

pasta truskawkowa (60% truskawki, syrop cukrowy (woda, cukier), syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

stabilizator, aromaty, konserwant: sorbinian potasu, certyfikowany barwnik: czerwień allura*), 2% truskawki liofilizowane], 

korpus [czekolada biała – masa kakaowa minimum 31,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], 7% posypka [54 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w 

proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), 

46% truskawki liofilizowane]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura zawarty w nadzieniu może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TRUFLA WHISKEY EXTRA GORZKA ●● 
Połączenie czekolady mlecznej i deserowej, whiskey i kakao. 

Składniki: nadzienie [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 10% alkohol (whiskey), masło (z MLEKA), 

śmietanka (z MLEKA), czekolada – masa kakaowa minimum 74,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), miód, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, nasiona wanilii, 

aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], posypka [czekolada  – masa kakaowa minimum 

74,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), kakao]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TRUFLA CIASTECZKOWO-ORZECHOWA ● 
Czekolada mleczna, ganasz orzechowo-czekoladowy. Całość wykończona posypką ciasteczkową.  

Składniki: 47% ganasz orzechowo-czekoladowy [53% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 8% pasta orzechowa (98% 

ORZECHY LASKOWE, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy), aromaty, MLEKO skondensowane słodzone, 
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przeciwutleniacz: alfa-tokoferol), masło (z MLEKA), miód], 26% korpus z czekolady mlecznej [80% czekolada mleczna (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), 10% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 10% czekolada mleczna (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, 

aromaty)], 15% posypka ciasteczkowa [chrupki zbożowe (mąka ryżowa, cukier, sól, tłuszcz kakaowy), czekolada (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada 

mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny (z SOI), barwnik: ekstrakt z papryki, naturalny aromat waniliowy), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), syrop glukozowy, 

cukier, substancja glazurująca: guma arabska],  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

CZTERY STRONY CZEKOLADY 
kolekcja ręcznie przygotowanych pralin w czterech smakach 

• PRALINA TRUSKAWKOWA Czekolada rubinowa, ganasz truskawkowy. Składniki: 52 % korpus [94 % czekolada 
rubinowa couverture – masa kakaowa minimum 47,3 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat 
waniliowy), tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza], 48 % ganasz truskawkowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz 
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 
miód, masło (z MLEKA), 4 % pasta truskawkowa (60 % truskawki, syrop cukrowy (woda, cukier), syrop glukozowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator, aromaty, konserwant: sorbinian potasu, barwnik: czerwień 
allura*), 3 % truskawki liofilizowane]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, 
ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

• PRALINA WHISKEY Czekolada deserowa, ganasz z whisky. Składniki: 64 % ganasz z whisky [śmietanka (z MLEKA), 
44 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 
SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 15 % alkohol 
(whisky), miód, masło (z MLEKA)], 36 % korpus [43 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, 
cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 43 % czekolada – masa kakaowa 
minimum 72,5 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 
poliglicerolu)), tłuszcz kakaowy, barwniki: tlenki żelaza]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, 
MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 
SEZAMU. 

• PRALINA CAPPUCCINO Czekolada biała, ganasz o smaku cappuccino. Składniki: 63 % ganasz o smaku cappuccino 
[57 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 
w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromaty), 
śmietanka (z MLEKA), alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), miód, masło (z MLEKA), 
kawa rozpuszczalna], 37 % korpus [44 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka 
w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), tłuszcz 
kakaowy, czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, 
ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 
PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

• PRALINA SŁONY KARMEL Czekolada mleczna, ganasz o smaku słonego karmelu. Składniki: 50 % ganasz o smaku 
słonego karmelu [52 % czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 31,7 % (cukier, tłuszcz 
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, 1,5 % cukier karmelizowany, 
syrop z karmelizowanej glukozy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny), śmietanka (z MLEKA), 
miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, 
syrop glukozowy, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości (węglany sodu), aromat), sól], 36 % 
korpus [46 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6  % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 46 % czekolada 
mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat), tłuszcz kakaowy, 
barwnik: tlenki żelaza], 14 % nadzienie o smaku karmelowym [34,5 % czekolada mleczna z karmelem i ciasteczkami 
(MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13 % cukier karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, naturalny aromat), 
cukier, tłuszcz roślinny słonecznikowy, kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, emulgator: 
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lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat 
waniliowy), MLEKO w odtłuszczone proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), przyprawy]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, 
ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 
PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

• PIECZĘĆ CUKIERNI SOWA Składniki: czekolada rubinowa couverture – masa kakaowa minimum 47,3 % [cukier, 
tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 
SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, 
MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 
SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2234 kJ / 537 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 37 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 44 g 
 w tym cukry 39 g 
Białko 6,3 g 
Sól 0,24 g 

 

 

KOLEKCJA PRALIN W DUŻEJ SKRZYNCE 
Zestaw pralin zapakowany w ozdobnej, drewnianej skrzynce. W skład zestawu wchodzą: 

• PRALINA ZIELONE JABUSZKO 

• PRALINA CAPPUCINO BAILEYS 

• PRALINA SOWA CZEKOLADOWA 

• PRALINA AMARETTO 

• PRALINA MARAKUJA 

• TRUFLA TIRAMISU 

• TRUFLA TRUSKAWKOWA 

Wykaz składników i alergenów poszczególnych pralin i trufli powyżej. 
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PIECZYWO 
 

BUŁKA GRAHAM ● 

Masa netto: 55 g 

Pieczywo pszenne z mąką graham. 

Składniki: mąka PSZENNA graham typ 1850, woda, mąka PSZENNA typ 550, drożdże, sól, melasa, GLUTEN. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BUŁKA MUSLI ● 

Masa netto: 60 g 

Pieczywo mieszane pszenno - żytnie z dodatkiem ziaren słonecznika, płatków owsianych, sezamu i siemienia lnianego. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 550, mieszanka wypiekowa [25% musli (siemię lniane, ziarno słonecznika, NASIONA SEZAMU, 

płatki OWSIANE, płatki PSZENNE), mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, 

serwatka w proszku (z MLEKA), cukier, sól, zakwas ŻYTNI, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy), enzymy z ziaren 

zbóż (GLUTEN)], woda, drożdże, posypka [płatki OWSIANE, siemię lniane, ziarno słonecznika, NASIONA SEZAMU].  

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ. 

 

BUŁKA PSZENNA ● 

Masa netto: 40 g 

Pieczywo pszenne. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 550, woda, preparat enzymatyczny [zakwas piekarniczy PSZENNY w proszku z PSZENICY durum, 

drożdże, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, enzymy z ziarna PSZENICY], sól.  

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BUŁKA JOGURTOWA ● 

Masa netto: 60 g 

Pieczywo pszenne z dodatkiem jogurtu naturalnego. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 550, 25% jogurt naturalny [MLEKO pasteryzowane, MLEKO w proszku odtłuszczone, czyste 

kultury bakterii fermentacji mlekowej], woda, JAJA, drożdże, cukier, sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BUŁKA MAŚLANA ● 

Masa netto: 60 g 

Słodka bułka pszenna z makiem. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 550, MLEKO, cukier, smarówka [woda, olej rzepakowy, białka MLEKA, cukier, białka roślinne, 

błonnik PSZENNY, maltodekstryna], masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, woda, 4 % masło (z MLEKA), 

margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny], 3 % mak niebieski, drożdże, sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB ŻYTNI ● 

Masa netto: 485 g 

Pieczywo żytnie na naturalnym zakwasie. 

Składniki: zakwas ŻYTNI [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], mąka ŻYTNIA typ 720, woda, purée ziemniaczane [ziemniaki, MLEKO, 

masło (z MLEKA), sól], sól.  
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MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB RAZOWY ZE SŁONECZNIKIEM ● 

Masa netto: 500 g 
Pieczywo mieszane żytnio - pszenne na naturalnym zakwasie z ziarnami słonecznika. 

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA razowa typ 2000, zakwas żytni [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], mąka ŻYTNIA typ 720, 7% ziarno 

słonecznika, mąka PSZENNA typ 750, sól, drożdże, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO [słód JĘCZMIENNY, woda]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB KRÓLEWSKI ● 

Masa netto: 485 g 

Pieczywo mieszane pszenno - żytnie z ziarnami. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 750, zakwas ŻYTNI [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], woda,11% ziarno słonecznika, 4% siemię 

lniane, 2% płatki OWSIANE, słód ŻYTNI, 1% NASIONA SEZAMU, 1% pestki dyni, sól, drożdże.  

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ. 

 

CHLEB PROWANSALSKI ● 

Masa netto: 360 g 

Pieczywo mieszane pszenno - żytnie na naturalnym zakwasie z suszonymi pomidorami, oliwkami oraz ziołami 

prowansalskimi. 

Składniki: mąka PSZENNA typ 550, woda, 7% suszone pomidory w oleju [suszone pomidory, olej słonecznikowy, ocet winny, 

woda, sól, kapary, aromaty, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, DWUTLENEK SIARKI], zakwas ŻYTNI [mąka ŻYTNIA typ 720, 

woda], koncentrat pomidorowy, oliwa z oliwek, 2% oliwki czarne [woda, oliwki, sól, stabilizator: glukonian żelazawy], 2% 

oliwki zielone [oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy], drożdże, sól, 

0,7% zioła prowansalskie, GLUTEN.  

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB PSZENNY ● 
Masa netto: 500 g 

Pieczywo pszenno-żytnie na naturalnym zakwasie żytnim. 
Składniki: 63% mąka PSZENNA typ 500, woda, 12% zakwas żytni [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], sól, drożdże.  
MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB FIRMOWY ● 

Masa netto: 645 g 

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne na naturalnym zakwasie z dodatkiem maślanki. 

Składniki: zakwas ŻYTNI [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], mąka PSZENNA typ 750, 18% maślanka (z MLEKA), purée ziemniaczane 

[ziemniaki, MLEKO, masło (z MLEKA), sól], mąka PSZENNA typ 550, woda, sól, mąka ŻYTNIA typ 720, drożdże.  

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB ORKISZOWY ● 

Masa netto: 500 g 

Pieczywo mieszane pszenno - żytnie z dodatkiem mąki orkiszowej i ziaren słonecznika. 

Składniki: mąka PSZENNA orkiszowa typ 1850, zakwas [woda, mąka PSZENNA orkiszowa typ 1850, mąka ŻYTNIA typ 720], 

woda, mąka ŻYTNIA typ 720, 4% ziarno słonecznika, płatki OWSIANE, siemię lniane, sól, drożdże.  
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MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB SPYCHANY ● 
Masa netto: 450 g 

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie na zakwasie 
Składniki: mąka PSZENNA typ 750, zakwas żytni (woda, mąka ŻYTNIA typ 720), maślanka (maślanka naturalna pasteryzowana 
(z MLEKA), MLEKO pasteryzowane, MLEKO w proszku, żywe kultury bakterii mlekowych), mąka ŻYTNIA typ 720, drożdże, sól.  
MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB KUJAWSKI 

Masa netto: 485 g 

Pieczywo pszenno-żytnie na zakwasie żytnim. 

Składniki: mąka PSZENNA, woda, zakwas ŻYTNI [woda, mąka ŻYTNIA typ 720], mąka ŻYTNIA, preparat enzymatyczny [zakwas 

piekarniczy PSZENNY w proszku z PSZENICY durum, drożdże, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, enzymy z ziarna PSZENICY], 

sól, smalec wieprzowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

CHLEB WIELOZIARNISTY ● 

Masa netto: 400 g 

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne na zakwasie żytnim z dodatkiem ziaren siemienia lnianego, kaszy jaglanej, 

sezamu i słonecznika. 

Składniki: woda, 27% mieszanka piekarnicza [23% siemię lniane (złote, brązowe), mąka PSZENNA, 11% kasza jaglana, 9% 

NASIONA SEZAMU (czarny biały), 7% słonecznik, płatki ziemniaczane, cukier, sól, kwas ŻYTNI w proszku, gluten PSZENNY, 

słód JĘCZMIENNY, enzym: ksylanaza], zakwas ŻYTNI [mąka ŻYTNIA typ 720, woda], mąka ŻYTNIA typ 720, mąka PSZENNA 

typ 750, 4% NASIONA SEZAMU czarnego, 4% NASIONA SEZAMU białego. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ. 

 

CHLEB ŻYTNI Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI ● 

Masa netto: 400 g 

Pieczywo żytnie na zakwasie z dodatkiem suszonych śliwek. 

Składniki: zakwas żytni [mąka ŻYTNIA, woda], mąka ŻYTNIA, woda, 9 % suszone śliwki, puree ziemniaczane [ziemniaki, 

MLEKO, masło (z MLEKA)], 5 % powidła śliwkowe [89 % śliwki węgierki, cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu], 

płatki OWSIANE, sól, drożdże.  

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

BUŁKA ŻYTNIA RAZOWA IG ● 

Masa netto: 65 g 

Pieczywo żytnie razowe o niskim indeksie glikemiczym (indeks glikemiczny 44,4) 

Składniki: 48 % mąka (ŻYTNIA razowa, ŻYTNIA), woda, GLUTEN PSZENNY, siemię lniane, ziarno 

słonecznika, kwas piekarniczy [produkty przemiału ŻYTA (otręby, mąka), woda, regulatory kwasowości 

(kwas cytrynowy, kwas octowy, kwas mlekowy)], drożdże, sól, olej rzepakowy, kwas ŻYTNI w proszku, 

cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  
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CHLEB MOCY ● 

Masa netto: 400 g 

Pieczywo żytnio-pszenne z ziarnami i żeń-szeniem 

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA, 11 % ziarno słonecznika, suchy zakwas ŻYTNI, 5 % siemię lniane, płatki 

OWSIANE, 4 % kasza jaglana, 4 % grys SOJOWY, GLUTEN PSZENNY, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, mąka ze słodu 

JĘCZMIENNEGO, suchy zakwas PSZENNY, mąka ze słodu PSZENNEGO, cukier, 0,1 % ekstrakt z żeń-szenia, skrobia 

ziemniaczana, ekstrakt drożdży, glukoza, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 

 

  

Wartość odżywcza w 100 g RWS* 

Wartość energetyczna 1096 kJ / 262 kcal 13 % 

Tłuszcz 8,5 g 12 % 

w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone 
1,1 g 6 % 

Węglowodany 31 g 12 % 

w tym cukry 3,5 g 4 % 

Błonnik 8,5 g 34 % 

Białko 11 g 23 % 

Sól 1,4 g 23 % 

Magnez 71,5 mg 19 % 

Fosfor 184 mg 26 % 

Mangan 1,21 mg 61 % 

Tiamina (Witamina B1) 0,26 mg 24 % 

Witamina E 3,6 mg 30 % 

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia 

zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu 

równowagi elektrolitowej, w prawidłowym 

funkcjonowaniu mięśni oraz w prawidłowej 

syntezie białka. 

 

Magnez, fosfor, mangan i tiamina przyczyniają się 

do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego. 

 

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu nerwowego. 

 

Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony 

sposób żywienia i zdrowy tryb życia! 
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BABKI 

BABKA CYTRYNOWA 
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z dodatkiem soku i skórki z cytryny 

Składniki: mieszanka cukiernicza [cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat], JAJA, olej rzepakowy, 3 % skórka i sok z cytryny, 1 % 

pasta smakowa [syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, 23 % koncentrat soku z cytryny, aromat, woda, substancja 

zagęszczająca: acetylowany adypinian diskrobiowy, barwnik: kurkumina], pasta smakowa [składniki aromatyzujące (preparaty 

aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne), woda, oleje roślinne (rzepakowy, kokosowy), emulgator: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, kwas: 

kwas cytrynowy, koncentrat z krokosza barwierskiego]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1772 kJ / 425 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 26 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,4 g 
Węglowodany 42 g 
 w tym cukry 24 g 
Białko 4,9 g 
Sól 0,52 g 

 

 

BABKA CZEKOLADOWA 
Składniki: ciasto czekoladowe [cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia 

modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany, węglan sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (mono-i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), 

czekolada w proszku, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, sól, aromat, enzymy – amylaza (z PSZENICY)], olej 

rzepakowy, JAJA, 9% dropsy czekoladowe [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna (z SOI)], konfitura 

morelowa [morele mrożone, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny], masa percepanowa [pestki moreli, cukier, MIGDAŁY, 

syrop glukozowy (z PSZENICY), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1771 kJ / 423 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 26 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,3 g 
Węglowodany 40 g 
 w tym cukry 26 g 
Białko 5,6 g 
Sól 0,59 g 

 

 

BABKA DROŻDŻOWA NA MIODZIE 
Składniki: mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), żółtka JAJ, cukier, rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka 

pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], JAJA, MLEKO, śmietanka (z MLEKA), 2% miód, drożdże, 

margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono-i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy], cukier 

wanilinowy [cukier, aromat: etylowanilina], masa JAJOWA, sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NREKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1620 kJ / 387 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 19 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,5 g 
Węglowodany 45 g 
 w tym cukry 17 g 
Białko 8,5 g 
Sól 0,48 g 

 

 

BABKA KUJAWSKA 
Składniki: mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), żółtka JAJ, cukier, rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka 

pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], woda, MLEKO, MIGDAŁY, JAJA, mączka MIGDAŁOWA, miód, 

drożdże, cukier wanilinowy [cukier, aromat: etylowanilina], sól, aromat migdałowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHYLASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1634 kJ / 390 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 18 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,0 g 
Węglowodany 47 g 
 w tym cukry 13 g 
Białko 8,3 g 
Sól 0,47 g 

 

 

BABKA MIGDAŁOWA (290 g i 470 g) 
Babka piaskowa z masą percepanową wykończone płatkami migdałów. 

Składniki: mieszanka cukiernicza [cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego, mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, 

fosforany wapnia), syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, aromaty (z MLEKA), barwnik: karoteny], 22% masa 

percepanowa [mielone jądra pestek moreli, cukier, 15 % MIGDAŁY, syrop glukozowy (z PSZENICY), regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy], JAJA, olej rzepakowy, 4% MIGDAŁY, masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1867 kJ / 446 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 29 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,4 g 
Węglowodany 40 g 
 w tym cukry 25 g 
Białko 7,3 g 
Sól 0,42 g 

 

 

BABKA MAKOWA ● 
Babka piaskowa z dodatkiem masy o smaku marcepanowym w połączeniu z masą makową, 

udekorowana lukrem i płatkami migdałów 

Składniki: 53 % masa makowa [woda, 23 % mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon, białko JAJ], 36 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 

skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, 

aromat), JAJA, olej rzepakowy], 9 % masa o smaku marcepanowym [pestki moreli, cukier, MIGDAŁY, woda, syrop glukozowy, 
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regulator kwasowości: kwas cytrynowy], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat 

cytrynowy], płatki MIGDAŁÓW, masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PECAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1520 kJ / 363 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 19 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g 
Węglowodany 41 g 
 w tym cukry 27 g 
Białko 6,4 g 
Sól 0,23 g 

 

 

BABKA PANETTONE 
Rodzaj długo dojrzewającego, włoskiego ciasta drożdżowego z dodatkiem kandyzowanej skórki pomarańczowej  

i rodzynek. 

Składniki: mieszanka cukiernicza [mąka PSZENNA, suszony zaczyn drożdżowy PSZENNY, cukier, emulgator: mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, GLUTEN PSZENNY, sól, aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy], woda, 

masło (z MLEKA), rodzynki z syropu [rodzynki, cukier, woda], skórka pomarańczowa kandyzowana w syropie [skórka 

pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skoncentrowany sok cytrynowy], cukier, żółtka JAJ, drożdże. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1447 kJ / 345 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 14 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,8 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 20 g 
Białko 6,5 g 
Sól 0,39 g 

 

 

BABKA POMARAŃCZOWA 
Aromatyczne ciasto pomarańczowe wykończone lukrem. 

Składniki: JAJA, cukier, mieszanka cukiernicza [mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia ryżowa, emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych), błonnik PSZENNY, aromat, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa], olej rzepakowy, 

lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], 5% sok z pomarańczy, woda, 

tłuszcz [olej rzepakowy, emulgator: lecytyny (z rzepaku), substancja zagęszczająca: wosk carnauba], prażone PISTACJE, 1% 

skórka z pomarańczy, aromat pomarańczowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1636 kJ / 391 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 20 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 34 g 
Białko 4,3 g 
Sól 0,43 g 
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KEKS (310 g i 570 g) 
Babka piaskowa z dużą ilością bakalii. 

Składniki: mieszanka cukiernicza [mąka PSZENNA, cukier, skrobia ziemniaczana, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, barwniki (karoteny, kwas karminowy), aromat], olej rzepakowy, JAJA, 11 % 

mieszanka keksowa [cukier, owoce i warzywa kandyzowane w zmiennych proporcjach (jabłko, cukinia, skórka pomarańczowa, 

marchew, dynia, wiśnia, rodzynka, agrest), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, aromat, koncentrat soku z czarnej marchwi, barwniki (kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, ekstrakt z papryki, 

kurkumina)], 7 % rodzynki, 6 % ORZECHY WŁOSKIE, 4 % marchew kandyzowana [cukier, 38 % marchew, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, naturalny aromat pomarańczowy z innymi 

naturalnymi aromatami], masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1763 kJ / 421 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 24 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,2 g 
Węglowodany 47 g 
 w tym cukry 26 g 
Białko 5,4 g 
Sól 0,39 g 
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CZEKOLADY 

CZEKOLADA PAPUA 
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa Papua Nowa Gwinea, emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2394 kJ / 572 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 38 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 47 g 
 w tym cukry 46 g 
Białko 7,9 g 
Sól 0,23 g 

 

CZEKOLADA PERU 
Składniki: miazga kakaowa Peru, cukier trzcinowy, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny proszek waniliowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2286 kJ / 546 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 39 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 36 g 
 w tym cukry 32 g 
Białko 7,5 g 
Sól 0,02 g 

 

CZEKOLADA RUBINOWA 
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat naturalny waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2360 kJ / 564 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g 
Węglowodany 50 g 
 w tym cukry 49 g 
Białko 9,3 g 
Sól 0,26 g 

 

CZEKOLADA SŁONY KARMEL 
Składniki: tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO w 

proszku odtłuszczone, 2% karmelizowany cukier, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, sól.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2390 kJ / 571 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 37 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 51 g 
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 w tym cukry 50 g 
Białko 8,0 g 
Sól 0,51 g 

 

CZEKOLADA SOWA BIAŁA 
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2499 kJ / 597 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 42 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 25 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 47 g 
Białko 7,4 g 
Sól 0,25 g 

 

CZEKOLADA SOWA DESEROWA 
Składniki: miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2407 kJ / 575 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 45 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 27 g 
Węglowodany 28 g 
 w tym cukry 25 g 
Białko 7,8 g 
Sól 0,02 g 

 

CZEKOLADA SOWA MLECZNA 
Składniki: cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2382 kJ / 569 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 39 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 24 g 
Węglowodany 42 g 
 w tym cukry 40 g 
Białko 8,8 g 
Sól 0,20 g 

 

CZEKOLADA WIETNAM 
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa Wietnam, MLEKO pełne w proszku, naturalny aromat waniliowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2448 kJ / 589 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 41 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 25 g 
Węglowodany 45 g 
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 w tym cukry 43 g 
Białko 7,8 g 
Sól 0,20 g 

 

CZEKOLADA Z PIEGAMI 
Składniki: czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyna (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), 36 % drażetki (cukier, MLEKO w proszku, tłuszcz kakaowy, kakao, skrobia, barwniki (kurkumina, 

kwas karminowy, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, karmel, antocyjany), stabilizator: guma akacjowa, żelatyna, 

aromaty, emulgator: lecytyny (z SOI), substancje glazurujące (wosk pszczeli, wosk carnauba, szelak), olej kokosowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, MIGDAŁY, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2213 kJ / 530 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 30 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 18 g 
Węglowodany 59 g 
 w tym cukry 56 g 
Białko 6,2 g 
Sól 0,21 g 

 

CZEKOLADA Z WIŚNIAMI, MALINAMI I TRUSKAWKAMI 
Składniki: czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 4% owoce liofilizowane w zmiennych proporcjach: wiśnie, maliny, truskawki.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2294 kJ / 548 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 32 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 19 g 
Węglowodany 57 g 
 w tym cukry 56 g 
Białko 6,3 g 
Sól 0,21 g 

 

CZEKOLADA DESEROWA BEZ DODATKU CUKRU 
Składniki: czekolada [miazga kakaowa, substancja słodząca: maltitol, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1997 kJ / 478 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g 
Węglowodany 46 g 
 w tym cukry <0,5 g 
Białko 5,1 g 
Sól 0,01 g 
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KONFITURY, POWIDŁA I MIÓD  

KONFITURA Z CZARNEJ PORZECZKI 
Składniki: 60% czarna porzeczka, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, substancja konserwująca (sorbinian 

potasu). 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 682 kJ / 161 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 39 g 
 w tym cukry 39 g 
Białko 0,8 g 
Sól 0,02 g 

 

 

KONFITURA MALINOWA 
Składniki: 60% maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja 

konserwująca (sorbinian potasu). 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 655 kJ / 154 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 37 g 
 w tym cukry 37 g 
Białko 0,8 g 
Sól 0,02 g 

 

 

KONFITURA TRUSKAWKOWA 
Składniki: 60% truskawki, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 

substancja konserwująca (sorbinian potasu). 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 602 kJ / 142 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 35 g 
 w tym cukry 35 g 
Białko 0 g 
Sól 0,02 g 

 

 

KONFITURA WIŚNIOWA 
Składniki: 60% wiśnie, cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, skrobia kukurydziana modyfikowana), regulatory 

kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian wapnia), substancja konserwująca (sorbinian potasu). 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 653 kJ / 154 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 37 g 
 w tym cukry 37 g 
Białko 0,6 g 
Sól 0,01 g 
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POWIDŁA ŚLIWKOWE 
Składniki: śliwki, cukier,1% ORZECHY WŁOSKIE, barwnik (karmele), aromat, 0,1% cynamon. Sporządzono ze 180 g owoców na 

100 g wyrobu. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 965 kJ / 227 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 1,0 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 
Węglowodany 53 g 
 w tym cukry 53 g 
Białko 1,2 g 
Sól 0,01 g 

 

MIÓD LIPOWY 
Miód pszczeli lipowy nektarowy. Kraj pochodzenia: Polska. 
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DESERY W SŁOIKACH 

DESER TIRAMISU 
 Krem na bazie serka mascarpone z biszkoptem o smaku czekoladowym,  

nasączonym ponczem kawowym z dodatkiem likieru Amaretto  

Składniki: krem [śmietanka (z MLEKA), 29% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy), żółtka JAJ pasteryzowane, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], poncz [nakropka (cukier, woda), 2% alkohol (likier 

Amaretto (alkohol, cukier, aromaty, barwnik: karmele), alkohol (spirytus), 3% kawa rozpuszczalna], biszkopt [JAJA, cukier, 

mąka PSZENNA, kakao, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], kakao dekoracyjne 

[miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat 

waniliowy].  

MOZE ZAWIERAC: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1291 kJ / 311 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 26 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g 
Węglowodany 15 g 
 w tym cukry 12 g 
Białko 4,9 g 
Sól 0,12 g 

 

 

DESER PASCHA ● 

Masa serowa z bakaliami z ciasteczkami maślanymi. 
Składniki: ser twarogowy śmietankowy półtłusty [MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, kultury mleczarskie], 

śmietanka (z MLEKA), MIGDAŁY karmelizowane [MIGDAŁY, cukier, woda], ciastka maślane [mąka PSZENNA, masło (z 

MLEKA), cukier, smarówka (woda, olej roślinny (rzepakowy), białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, 

maltodekstryna), woda, żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA)], cukier, masło (z MLEKA), rodzynki, żółtka JAJ pasteryzowane, 

skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], skórka 

cytrynowa kandyzowana [skórka cytrynowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 

aromat], woda, pasta waniliowa [syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: papryka], żelatyna wieprzowa. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1218 kJ / 292 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 18 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,5 g 
Węglowodany 25 g 
 w tym cukry 17 g 
Białko 7,2 g 
Sól 0,09 g 

 

 

DESER ZAMKNIĘTY W SŁOIKU #CIASTECZKACZEKOLADOWE #ORZECHYLASKOWE #CZEKOLADA ● 
Mus o smaku czekoladowo-orzechowym z warstwą pokruszonych ciasteczek czekoladowych i wiórkami czekoladowymi.  

Składniki: mus o smaku czekoladowo-orzechowym [serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy), pasta o smaku orzechowo-czekoladowym (cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, ryżowy, szafranowy), 

16% ORZECHY LASKOWE, MLEKO w proszku odtłuszczone, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), aromaty), śmietanka (z MLEKA)], 9% ciastka czekoladowe [cukier, mąka PSZENNA, czekolada (miazga kakaowa, 

cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), masło (z MLEKA), MIGDAŁY, JAJA, kakao, proszek do pieczenia 
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(substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), sól], 2% czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1793 kJ / 432 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 34 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 17 g 
Węglowodany 26 g 
 w tym cukry 24 g 
Białko 5,0 g 
Sól 0,21 g 

 

 

DESER ZAMKNIĘTY W SŁOIKU #CIASTECZKAMIGDAŁOWE #CYTRYNA 
Mus cytrynowy z warstwa pokruszonych ciasteczek migdałowych i bezą. 

Składniki: mus cytrynowy [śmietanka (z MLEKA), śmietanka pasteryzowana (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, cukier, 5% sok 

z cytryny, krem (skrobia kukurydziana, barwniki owocowe i ekstrakty roślinne, aromat, sól, barwnik: karoteny), żółtka JAJ 

pasteryzowane], 9% pokruszone ciasteczka migdałowe [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), maczka MIGDAŁOWA, 

skórka z cytryny], 4% bezy [cukier, białka JAJ].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJE, NASIONA SEZAMU.  

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1479 kJ / 357 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 30 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 18 g 
Węglowodany 19 g 
 w tym cukry 13 g 
Białko 2,9 g 
Sól 0,08 g 

 

 

DESER ZAMKNIĘTY W SŁOIKU #MANGO #MARKUJA #CIASTECZKAOWSIANE 
Mus i żelka mango-marakuja z warstwą pokruszonych ciasteczek owsianych.  

Składniki: mus mango-marakuja [śmietanka (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 15% pulpa z mango (mango, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), 11% pulpa z marakui, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], 26% żelka mango-marakuja [44% 

pulpa z mango (mango, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 29% pulpa z marakui, cukier, woda, żelatyna], 7% 

ciasteczka owsiane [cukier, płatki owsiane, rodzynki, mąka PSZENNA graham, masło (z MLEKA), JAJA, wiśnie kandyzowane 

(wiśnie, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), mąka PSZENNA, proszek do 

pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), substancja spulchniająca: soda spożywcza]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJE, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1177 kJ / 282 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 16 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,6 g 
Węglowodany 32 g 
 w tym cukry 25 g 
Białko 3,1 g 
Sól 0,09 g 
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TAPIOKA Z WIŚNIAMI CZEKOLADĄ 
Deser wegetariański z tapioki na napoju sojowym z dodatkiem wiśni i czekolady 

Składniki: 32 % wiśnie w żelu [74 % wiśnia, cukier, woda, wino czerwone bezalkoholowe, skrobia modyfikowana, cynamon], 

27 % tapioka perełki [88 % skrobia z tapioki, woda, substancja konserwująca: DWUTLENEK SIARKI], 19 % napój sojowy [baza 

sojowa (woda, 8,7 % obłuszczone ziarno SOI, ekstrakt jabłkowy, regulator kwasowości: fosforany potasu, wapń, sól morska, 

stabilizator: guma gellan, witaminy (B2, B12, D1)], 16 % czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa; emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], MIGDAŁY prażone. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, SELER, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1102 kJ / 262 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 9,1 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,9 g 
Węglowodany 42 g 
 w tym cukry 16 g 
Białko 3,2 g 
Sól 0,06 g 

 

WEGE DESER CHIA Z WIŚNIĄ I CYNAMONEM 
Deser wegetariański z mleczka kokosowego i chia z dodatkiem wiśni i cynamonu. 

Składniki: 66 % mleczko kokosowe [85 % ekstrakt z kokosa, woda, emulgator: polisorbat 60], nasiona chia (Salvia hispanica), 

14 % wiśnie w żelu [74 % wiśnia, cukier, woda, wino czerwone bezalkoholowe, skrobia modyfikowana, cynamon], kruszonka 

cynamonowa [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier trzcinowy, cynamon], 1,4 % cynamon. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, MIGDAŁY, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, SELER, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1121 kJ / 270 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g 
Węglowodany 12 g 
 w tym cukry 6,8 g 
Białko 5,6 g 
Sól 0,05 g 

 

 

  



CUKIERNIA SOWA SP. Z O.O. 
PL 85-315 Bydgoszcz, ul. ks. Schulza 3, 

tel. +48 52 566 33 00, fax +48 52 566 33 12 
NIP 967 10 53 672   REGON 092471251   KRS 0000923230   BDO 000021931 

www.cukierniasowa.pl 

 

 
101 

Wersja 49, 04.05.2023 r. 
 

DRAŻE  

ORZECH LASKOWY W CZEKOLADZIE MLECZNEJ 
Składniki: 60% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 32,1% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga 

kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), odwodniony tłuszcz MLECZNY, emulgatory (lecytyny (z SOI), E 476), aromat: 

etylowanilina], 39% ORZECH LASKOWY, substancje glazurujące: guma arabska i szelak. MOŻE ZAWIERAĆ:ORZESZKI 

ARACHIDOWE I ORZECHY INNE NIŻ LASKOWE. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2530 kJ / 609 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 44 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g 
Węglowodany 41 g 
 w tym cukry 36 g 
Białko 9,3 g 
Sól 0,17 g 

 

 

RODZYNKI W CZEKOLADZIE DESEROWEJ, MLECZNEJ I BIAŁEJ 
40% rodzynki w czekoladzie deserowej, 40% rodzynki w czekoladzie mlecznej, 20% rodzynki w czekoladzie białej.  

Składniki: 51% rodzynki, czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 43% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina], czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 32,1% [cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), odwodniony tłuszcz MLECZNY, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), E 476), aromat: etylowanilina], czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], substancje glazurujące: 

guma arabska i szelak. MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE I ORZECHY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2063 kJ / 492 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 19 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 12 g 
Węglowodany 74 g 
 w tym cukry 63 g 
Białko 4,0 g 
Sól 0,14 g 

 

 

WIŚNIA W CZEKOLADZIE DESEROWEJ 
Składniki: 54% wiśnie kandyzowane [wiśnie, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], 48% czekolada 

deserowa – masa kakaowa minimum 54,1% [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy], substancje glazurujące: guma arabska i szelak. MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE I ORZECHY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1883 kJ / 449 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 18 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 11 g 
Węglowodany 67 g 
 w tym cukry 49 g 
Białko 3,0 g 
Sól 0,02 g 
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ŻURAWINA W CZEKOLADZIE DESEROWEJ 
Składniki: 54% żurawina suszona [żurawina, cukier, aromat], 45% czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 54,1% 

[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], substancje glazurujące: 

guma arabska i szelak. MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE I ORZECHY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1934 kJ / 462 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 17 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10 g 
Węglowodany 71 g 
 w tym cukry 60 g 
Białko 2,6 g 
Sól 0,05 g 

 

ŻURAWINA W CZEKOLADZIE DESEROWEJ 
Składniki: 67 % czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 30 % MIGDAŁY, 3 % wiórki kokosowe, aromat kokosowy.  MOŻE ZAWIERAĆ: 

ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2344 kJ / 562 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 35 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g 
Węglowodany 54 g 
 w tym cukry 50 g 
Białko 7,1 g 
Sól 0,18 g 
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KAWA 

KAWA ZIARNO/MIELONA 250 g 
Kawa palona ziarnista/mielona 100% Arabica. Region pochodzenia: Ameryka środkowa, Ameryka Południowa. Nasza kawa 

produkowana jest w zakładzie, w którym używa się rozmaitych surowców. W związku z tym może zawierać: GLUTEN, 

ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE. 

 

KAWA BEZKOFEINOWA ZIARNO 250 g 
Kawa palona ziarnista/mielona 100% Arabica. Region pochodzenia: Ameryka Południowa. Nasza kawa produkowana jest w 

zakładzie, w którym używa się rozmaitych surowców. W związku z tym może zawierać: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, 

MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE. 

 

KAWA ZIARNO 500 g 
Kawa palona ziarnista 100% Arabica. Region pochodzenia: Ameryka środkowa, Ameryka Południowa. Nasza kawa 

produkowana jest w zakładzie, w którym używa się rozmaitych surowców. W związku z tym może zawierać: GLUTEN, 

ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE. 

 

KAWA ZIARNO 1 kg 
Kawa palona ziarnista 100% Arabica. Region pochodzenia: Ameryka środkowa, Ameryka Południowa. Nasza kawa 

produkowana jest w zakładzie, w którym używa się rozmaitych surowców. W związku z tym może zawierać: GLUTEN, 

ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE. 

 

KAWA ROZPUSZCZALNA 100 g / 200 g 
Kawa rozpuszczalna liofilizowana.  

 

KAWA W KAPSUŁKACH ESPRESSO 50g (5 g x 10 sztuk) 
Kawa palona mielona. 100 % Arabica. Region pochodzenia: Ameryka Południowa, Azja. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE. 

 

KAWA W KAPSUŁKACH LUNGO 50 g (5 g x 10 sztuk) 
Kawa palona mielona. 100 % Arabica. Region pochodzenia: Ameryka środkowa, Ameryka Południowa.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE. 

 

KAWA W KAPSUŁKACH DECAF 50 g (5 g x 10 sztuk) 
Kawa palona mielona. 100 % Arabica. Region pochodzenia: Ameryka Południowa.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE. 

 

  



CUKIERNIA SOWA SP. Z O.O. 
PL 85-315 Bydgoszcz, ul. ks. Schulza 3, 

tel. +48 52 566 33 00, fax +48 52 566 33 12 
NIP 967 10 53 672   REGON 092471251   KRS 0000923230   BDO 000021931 

www.cukierniasowa.pl 

 

 
104 

Wersja 49, 04.05.2023 r. 
 

HERBATY I HERBATKI 

HERBATKA RONNEFELDT LEMON FRESH –NAPAR OWOCOWY 48 g (3,2 g x 15 saszetek) 
Składniki: kawałki jabłek, słodkie liście jeżyn, prażony korzeń cykorii, skórka dzikiej róży, trwa cytrynowa. Kraj pochodzenia: 

Niemcy. 

 

HERBATA RONNEFELDT MORGENTAU 37,5 g (2,5 g x 15 saszetek) 
Składniki: herbata zielona (kraj pochodzenia: Chiny), aromaty, słonecznik, płatki róż, chaber. 

 

HERBATA RONNEFELDT DARJELING SUMMER GOLD 37,5 g (2,5 g x 15 saszetek) 
Składniki: herbata czarna (kraj pochodzenia: Indie). 

 

HERBATA RONNEFELDT EARL GREY 34,5 g (2,3 g x 15 saszetek) 
Składniki: herbata czarna (kraj pochodzenia: Indie), aromat. 

 

HERBATKA RONNEFELDT ROOIBOS CREAM ORANGE – NAPAR ZIOŁOWY 45 g (3 g x 15 saszetek) 
Składniki: rooibos (kraj pochodzenia: RPA), skórka pomarańczy, wanilia, aromaty. Wyprodukowano w Niemczech. 

 

HERBATKA RONNEFELDT SWEET BERRIES – NAPAR OWOCOWY 48 g (2,4 g x 15 saszetek) 
Składniki: hibiskus, kawałki jabłka, kawałki róży, słodkie liście jeżyn, aromat, kawałki malin, kawałki skórki pomarańczy, płatki 

róż, maliny, sok, truskawkowy. Wyprodukowano w Niemczech. 

 

HERBATA RONNEFELDT GREEN DRAGON36 g (3,2 g x 15 saszetek) 
Składniki: zielona herbata (kraj pochodzenia: Chiny). 

 

HERBATA RONNEFELDT ENGLISH BREAKFAST 33 g (2,2 g x 15 saszetek) 
Składniki: herbata czarna (kraj pochodzenia: Sri Lanka). 

 

HERBATA RONNEFELDT MOROCCAN MINT 36 g (2,4 g x 15 saszetek) 
Składniki: herbata zielona gunpowder 75% (kraj pochodzenia: Chiny), mięta marokańska 25%. Wyprodukowano w Niemczech.  
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MASY DO DEKORACJI 
MASA KREMOWA do tortów dla dzieci 

DO BARWIENIA MASY KREMOWEJ UŻYWAMY ŻYWNOŚCI BARWIĄCEJ, NIE BARWNIKÓW SYNTETYCZNYCH 

 

Składniki: krem russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

Dostępne warianty kolorów (żywność barwiąca): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasnożółty 
Składniki: krokosz 

barwierski, cytryna, woda, 

inwertowany syrop 

cukrowy, kwas cytrynowy 

Jasnoniebieski 
Składniki: spirulina, jabłko, 

woda, inwertowany syrop 

cukrowy, kwas cytrynowy 

Biały  
Masa kremowa bez 

żywności barwiącej 

Czerwony 
Składniki: rzodkiew,  

jabłko, czarna porzeczka, woda, 

kwas cytrynowy 

Brązowy 
Składniki: kakao, cukier, 

olej roślinny, kakao  

w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, 

emulgator: lecytyny  

(z SOI), aromat (wanilina). 

Fioletowy 
Składniki: marchew, hibiskus, 

woda, kwas cytrynowy 

Zielony  
Składniki: spirulina,  

jabłko, marchew, dynia,  

woda, inwertowany syrop 

cukrowy, kwas cytrynowy,  

olej słonecznikowy. 

 

Ciemnożółty 
Składniki: marchew, 

jabłko, woda, kwas 

cytrynowy 

Ecru 
Składniki: jabłko,  

marchew, hibiskus, woda, kwas 

cytrynowy, dwutlenek siarki 

Pomarańczowy 
Składniki: papryka, 

marchew, woda, kwas 

cytrynowy 

Czarny/Szary 
Składniki: kakao czarne 

Niebieski 
Składniki: spirulina, jabłko, 

woda, inwertowany syrop 

cukrowy, kwas cytrynowy 

Jasnoróżowy  

Składniki: burak, marchew, 

woda, kwas cytrynowy 

Różowy 
Składniki: słodki ziemniak, 

jabłko, rzodkiew, wiśnia, 

woda, kwas cytrynowy 

Żółty  
Składniki: marchew,  

dynia, woda, inwertowany 

syrop cukrowy, kwas cytrynowy, 

olej słonecznikowy. 
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MASA CUKROWA do dekoracji tortów 

Kolor Nazwa Składniki Barwnik 

 Biały 
Cukier, syrop glukozowy, woda, uwodorniony tłuszcz roślinny, substancja 
żelująca (tragakanta), olej roślinny, substancja stabilizująca (glicerol), 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat (wanilina). 

---- 

 

 

Żółty 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E160a – karoteny 

 

 

Ecru 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E120 – kwas 
karminowy 
E172 – tlenki 
żelaza 

 

 

Różowy 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E120 – kwas 
karminowy 

 

 

Jasnoróżowy 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy), woda, substancja 
utrzymująca wilgoć (sorbitole), maltodekstryna, substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), wanilia, 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy). 

E120 – kwas 
karminowy 
E133 – błękit 
brylantowy FCF 

 

 

Fioletowy 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), wanilia. 

E120 – kwas 
karminowy 
E133 – błękit 
brylantowy FCF 

 

 

Niebieski 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E120 – kwas 
karminowy 
E133 – błękit 
brylantowy FCF 

 

 

Jasnoniebieski 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E133 – błękit 
brylantowy FCF 

 

 

Zielony 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy), woda, substancja 
utrzymująca wilgoć (sorbitole), maltodekstryna, substancja zagęszczająca 
E466, przeciwutleniacz (alfa-tokoferol), emulgator (mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), wanilia. 

E161b – luteina 
E133 – błękit 
brylantowy FCF  

 

 
 

Czarny 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E153 – węgiel 
roślinny 

 

 

Czerwony 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca 
E466, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia. 

E129 – czerwień 
allura AC * 

 

 

Brązowy 

Cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy), 
woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancja utrzymująca 
wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca E466, emulgator (mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), maltodekstryna,  wanilia.  

- 

KAŻDA MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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SŁODKI BUFET 

 BABECZKA BANKIETOWA (OWOCOWA) ●  
Ciasto kruche z kremem budyniowym i owocami. 

Składniki: 27% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 23% krem budyniowy [śmietanka (z 

MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka 

w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian 

sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], 15% brzoskwinie z syropu [brzoskwinie, woda, cukier], 11% 

mandarynki z syropu [mandarynki, woda, cukier], 11% kiwi, żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], 4% borówki, 3% truskawki, 

dekoracja czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA BANKIETOWA BORÓWKOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i borówkami. 

Składniki: 38 % borówki, 24 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgator (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do 

pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 25 % krem budyniowy 

[śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie 

truskawkowe [80% truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

BABECZKA BANKIETOWA MALINOWA ● 
Ciasto kruche z kremem budyniowym i malinami. 

Składniki: 41 % maliny, 23 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgator (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do 

pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy, aromat maślany], 24 % krem budyniowy 

[śmietanka (z MLEKA), MLEKO 3,2% tłuszczu, krem o smaku waniliowym  (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w 

proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja 

zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: 

ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 
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DAKŁAS BANKIETOWY 
Bezy z daktylami i orzechami włoskimi, przełożone musem orzechowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 61% bezy [cukier, białko JAJ, 24% daktyle, 19% ORZECHY WŁOSKIE], 37% mus orzechowy z serkiem mascarpone 

[śmietanka (z MLEKA), 30% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka 

JAJ pasteryzowane, woda, cukier, 3% miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH, żelatyna wieprzowa], cukier puder dekoracyjny 

[glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], kakao 

dekoracyjne. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 

SEZAMU. 

 

DESER LUX MANGO-MARAKUJA 
Mus śmietankowy na bazie owoców mango i marakui. 

Składniki : 64% mus śmietanowy mango-marakuja [34% śmietanka (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 14% purée mango 

(95% mango, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka JAJ pasteryzowane, 10% purée z marakui, woda, żelatyna 

wieprzowa], 34% galaretka mango-marakuja [purée mango (95% mango, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

purée z marakui, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], owoce sezonowe {borówki, maliny], dekoracja z czekolady mlecznej 

[cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku; miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, 

tłuszcz MLECZN, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

 

DESER LUX OWOCE LASU 
Mus śmietanowy z owocami leśnymi i żel porzeczkowy. 

Składniki: 58% mus śmietanowy z owocami leśnymi [35% śmietanka (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ 

pasteryzowane, 11% maliny, 7% czarne porzeczki, 4% jagody, woda, żelatyna wieprzowa], 38% porzeczkowy żel dekoracyjny 

[żel dekoracyjny (woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: 

ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi), czarna porzeczka w żelu (67% czarne porzeczki, cukier, woda, stabilizatory (skrobia, 

agar, mleczan wapnia), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy), substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, aromat)], dekoracja z czekolady melcznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

LIZAK MIGDAŁOWO-KOKOSOWY ●● 
Czekolada biała i deserowa, ganasz migdałowo-kokosowy. 

Składniki: 68% ganasz migdałowo-kokosowy [czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), pasta kokosowa 

(syrop glukozowo-fruktozowy, 21% pulpa kokosowa, 20% purée kokosowe, woda, cukier, alkohol etylowy, skrobia 

modyfikowana, ekstrakt z marchwi, aromaty), tłuszcz kakaowy, masło (z MLEKA), 5% MIGDAŁY, syrop o smaku kokosowym 

(cukier, woda, aromat, emulgator: guma arabska. Zawiera wyciąg z orzechów kokosowych), miód], 30% czekolada biała – 

masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), 1% czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 74,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy).  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
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LIZAK TRUSKAWKOWY ● 
Czekolada rubinowa, ganasz truskawkowy. 

Składniki: 68% ganasz truskawkowy [czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), masło (z MLEKA), miód, 3% pasta 

truskawkowa (syrop glukozowy, 33% pulpa i sok truskawkowy, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt 

roślinny, stabilizator: pektyny, aromaty), 2% truskawki liofilizowane], 29% czekolada rubinowa – masa kakaowa minimum 

48,8% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

 

MAKARONIK PISTACJOWY ●● 
Ciastko migdałowe z ganaszem pistacjowym. 

Składniki: 59% ciastko migdałowe [mieszanka cukiernicza (cukier, 29,1% MIGDAŁY, białka JAJ w proszku, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma guar), woda, 

barwniki (tartrazyna*, błękit patentowy V)], 40% ganasz pistacjowy [czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 

9% pasta pistacjowa (99,99% PISTACJE), miód, alkohol (wódka), masło (z MLEKA)], czekolada biała - masa kakaowa minimum 

27,4% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU.  

*Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

 

MAKARONIK PORZECZKOWY ●● 
Ciastko migdałowe z ganaszem porzeczkowym. 

Składniki: 59% ciastko migdałowe [mieszanka cukiernicza (cukier, 29,1% MIGDAŁY, białka JAJ w proszku, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma guar), woda, 

barwniki (czerń brylantowa BN, tartrazyna*, azorubina*, błękit patentowy)], 40% ganasz porzeczkowy [czekolada biała – masa 

kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), 22% czarne porzeczki, śmietanka (z MLEKA), cukier, masło (z MLEKA), alkohol (wódka)], czekolada biała – masa 

kakaowa minimum 27,4% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

*Barwniki: tartrazyna i azorubina mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

 

MAKARONIK SŁONY KARMEL ●● 
Ciastko migdałowe z ganaszem słony karmel. 

Składniki: 59% ciastko migdałowe [mieszanka cukiernicza (cukier, 29,1% MIGDAŁY, białka JAJ w proszku, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma guar), woda], 43% 

ganasz słony karmel [czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), cukier, miód, masło (z MLEKA), alkohol 

(wódka), sól], czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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MAKARONIK SZAMPAŃSKO-TRUSKAWKOWY ●● 
Ciastko migdałowe z ganaszem szampańsko – truskawkowym. 

Składniki: 59% ciastko migdałowe [mieszanka cukiernicza (cukier, 29,1% MIGDAŁY, białka JAJ w proszku, emulgatory (mono- 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma guar), woda, 

barwnik: azorubina*], 40% ganasz szampańsko – truskawkowy [65% pasta szampańska (biała czekolada – masa kakaowa 

minimum 59% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

śmietana (z MLEKA), 8,5% alkohol (szampan), cukier, serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA), śmietanka (z MLEKA), 

4% pasta truskawkowa (60% truskawki, syrop cukrowy (woda, cukier), syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, stabilizator, aromaty, konserwant: sorbinian potasu, certyfikowany barwnik: czerwień allura AC*), masło (z 

MLEKA), 3% truskawki liofilizowane], czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

* Barwniki: azorubina i czerwień allura AC mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

MINI DESER MANGO 
Mus śmietanowy i galaretka z mango i marakują. 

Składniki: 69% mus śmietanowy mango-marakuja [śmietanka (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), 14% purée z mango (95% mango, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka JAJ pasteryzowane, 10% purée z marakui, woda, żelatyna wieprzowa], 34% galaretka 

mango-marakuja [42% purée z mango (95% mango, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 28% purée z marakui, 

cukier, woda, żelatyna wieprzowa], granulki ciasteczkowe w białej czekoladzie [biała czekolada (cukier, masło kakaowe, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), granulki 

ciasteczkowe (mąka PSZENNA, cukier, mąka SŁODOWA, skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól, 

tłuszcz kakaowy, aromat naturalny waniliowy), substancja glazurująca (syrop glukozowy, cukier, substancja glazurująca: guma 

arabska, tłuszcz roślinny (kokosowy, z ziaren palmowych, palmowy w zmiennych proporcjach), skrobia modyfikowana], listek 

z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO 

odtłuszczone w proszku, tłuszcz (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI DESER MUS CZEKOLADOWY Z WIŚNIAMI ● 
Czekoladowy mus śmietanowy z wiśniami w żelu. 

Składniki: 74 % mus czekoladowy [35 % śmietanka (z MLEKA), 25 % czekolada deserowa [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu], żółtka JAJ pasteryzowane, pasta waniliowa 

[syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, 

barwnik: ekstrakt z papryki], 22 % wiśnie w żelu [60 % wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana, skrobia ryżowa, syrop 

glukozowo-fruktozowy, regulatory kwasowości (mleczan wapnia, kwas cytrynowy), aromat], alkohol (wiśniowa wódka 

smakowa), dekoracja z czekolady [miazga kakaowa, cukier, proszek kakaowy, o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], dekoracja z czekolady białej i mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, 

miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], kakao dekoracyjne.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI DESER PANNA COTTA 
Krem Panna Cotta z musem malinowym. 

Składniki: 82% krem Panna Cotta [śmietanka (z MLEKA), cukier, żelatyna wieprzowa, substancja zagęszczająca (karagen), 

emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat], 12% mus malinowy [82% maliny mrożone, cukier, żelatyna 

wieprzowa], dekoracja z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna (z SOI), emulgator: 

polirycynoleinian poliglicerolu], granulki ciasteczkowe w białej czekoladzie [biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 
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pełne w proszku, serwatka (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), granulki ciasteczkowe (mąka 

PSZENNA, cukier, mąka SŁODOWA, skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca (węglany sodu), sól, tłuszcz kakaowy, aromat 

naturalny waniliowy), substancja glazurująca (syrop glukozowy, cukier, substancja glazurująca: guma arabska, tłuszcz roślinny 

(kokosowy, z ziaren palmowych, palmowy w zmiennych proporcjach), skrobia modyfikowana].  

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI DESER TIRAMISU ● 
Krem na bazie serka mascarpone z biszkoptem o smaku czekoladowym nasączonym ponczem  

z dodatkiem likieru Amaretto. 

Składniki: 76% krem na bazie serka mascarpone [58% serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), żółtka JAJ pasteryzowane, cukier, woda, kakao, żelatyna wieprzowa], 11% biszkopt o smaku 

czekoladowym [JAJA, cukier, mąka PSZENNA, kakao, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu))], poncz z likierem Amaretto [cukier, woda, kawa esencja, aromat, alkohol (likier Amaretto)], granulki ciasteczkowe w 

czekoladzie [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat naturalny waniliowy), granulki ciasteczkowe (mąka PSZENNA, cukier, mąka PSZENNA słodowa, skrobia PSZENNA, 

substancja spulchniająca (węglany sodu), sól, tłuszcz kakaowy, aromat naturalny waniliowy), syrop glukozowy, cukier, 

substancja glazurująca (guma arabska), skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny (kokosowy)], czekolada biała [cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI TARTA AGRESTOWA Z BEZĄ ● 
Ciasto kruche z konfiturą agrestową, musem śmietanowym i bezą. 

Składniki: 49 % mus śmietanowy [57 % śmietanka (z MLEKA), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 22 % konfitura agrestowa [83 % agrest, cukier, 

pektyny], 18 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 7 % beza [cukier, białka JAJ], cukier 

puder dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, 

aromat), maliny liofilizowane.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI TARTA JABŁKOWA Z KRUSZONKĄ ● 
Ciasto kruche z musem jabłkowym i kruszonką. 

Składniki: 83 % mus jabłkowy [53 % jabłka, 19 % nadzienie jabłkowe (jabłka, cukier, woda, substancje zagęszczające (skrobia 

kukurydziana modyfikowana, agar), koncentrat soku cytrynowego, regulator kwasowości: cytrynian sodu, kwas cytrynowy, 

aromat jabłkowy), 19 % nadzienie jabłkowe (90 % jabłka, cukier, skrobia kukurydziana modyfikowana, sok cytrynowy, 

regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, chlorek wapnia), przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), kwas cytrynowy, cukier, 

cynamon, aromat], 27 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop 

skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], żel dekoracyjny 

[woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, 

ekstrakt z marchwi], kruszonka (mieszanka cukiernicza (mąka PSZENNA, cukier, aromaty, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry 

kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego), sól, barwnik: karoteny, syrop glukozowy suszony, MLEKO w proszku 

odtłuszczone), masło (z MLEKA), melasa, aromat].  
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI TARTA MALINOWA Z BEZĄ ● 
Ciasto kruche z konfiturą malinową, musem śmietanowym i bezą. 

Składniki: 50 % mus śmietanowy [57 % śmietanka (z MLEKA), serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona 

wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, ekstrakt z papryki)], 21 % konfitura malinowa [87 % maliny, cukier, 

pektyny], 19 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek 

do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 7 % beza [cukier, białka JAJ], cukier 

puder dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, 

aromat), maliny liofilizowane.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

MINI TARTA SEROWA ● 
Kruche ciasto z masą serową i polewą z migdałami. 

Składniki: 60 % masa serowa [51 % ser twarogowy półtłusty (z MLEKA), mieszanka cukiernicza (cukier, MLEKO pełne w 

proszku, mąka PSZENNA, skrobia, MLEKO w proszku odtłuszczone, glukoza, zagęstnik: alginian sodu, stabilizatory 

(difosforany, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól jodowana, aromat, białka MLEKA, barwnik roślinny), woda, olej 

rzepakowy, JAJA, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (MLEKO), sól, 

stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, barwniki: 

ryboflawiny, karoteny)], nadzienie pomarańczowe (pomarańcze, woda, cukier, skrobia, regulator kwasowości: kwasek 

cytrynowy, aromat, barwniki: ekstrakt z papryki, kurkumina, antocyjany), 33 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło 

(z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: 

kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: 

difosforany, węglany sodu), aromat], polewa z migdałami [31 % MIGDAŁY prażone, masło, miód, śmietanka (z MLEKA), 

cukier].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

 

MONOPORCJA MALINOWA 
Czekoladowy biszkopt z malinowym musem i malinową żelką. 

Składniki: 75 % mus malinowy [maliny mrożone, śmietanka pasteryzowana (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ pasteryzowane, 

woda, żelatyna wieprzowa], 39 % żel truskawkowy [żel truskawkowy (cukier, woda, 16 % owoc truskawki, substancje 

zagęszczające (skrobia modyfikowana, acetylowany adypinian diskrobiowy), syrop glukozowy, regulator kwasowości (kwas 

cytrynowy), aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: czerwień allura*), woda, żelatyna wieprzowa], 16 % 

żelka malinowa [80 % maliny mrożone, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], 12 % biszkopt czekoladowy [ciasto (cukier, skrobia 

ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny 

aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka 

PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], czekolada z pokruszonymi 

ciasteczkami [34,5 % czekolada mleczna z karmelem (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13 % cukier karmelizowany, 

masa kakaowa, cukier, aromat naturalny), cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy), granulki ciasteczkowe (mąka PSZENNA, 

cukier, mąka słodowa PSZENNA, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, środek spulchniający: węglany sodu, 
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sól, aromat naturalny waniliowy), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt z papryki], złoto 

jadalne.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

*Barwnik czerwień allura zawarty w żelu truskawkowym może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

MONOPORCJA MANGO ● 
Czekoladowy biszkopt z musem śmietanowym i żelką mango-marakuja. 

Składniki: 40 % żelka mango-marakuja [50 % purée (95 % mango, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], 31 % purée 

z marakui, woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 35 % mus śmietanowy [47 % śmietanka (z MLEKA), czekolada biała - masa 

kakaowa minimum 27,4 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), żółtka JAJ pasteryzowane], polewa [cukier, czekolada biała - masa kakaowa minimum 27,4 % [cukier, tłuszcz 

kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), syrop glukozowy, woda, 

śmietanka (z MLEKA), żel dekoracyjny (cukier, woda, glukoza, stabilizator: maltitol, substancje żelujące (pektyny, agar), kwas: 

kwas cytrynowy), żelatyna wieprzowa, środek barwiący (gliceryna, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, barwnik: 

tartrazyna*), środek barwiący (gliceryna, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF*, pąs 

4R*], 6 % biszkopt czekoladowy [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop 

glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 1,5 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, 

proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma 

ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja 

utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i 

wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty], poncz waniliowy [alkohol (wódka), pasta waniliowa (syrop glukozowy i 

fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], dekoracja czekoladowa piórko [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 32 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, tłuszcz (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], złoto jadalne.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

* Barwniki: tartrazyna, żółcień pomarańczowa FCF i pąs 4R mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

 

NAKED CAKE MINI CZEKOLADOWY ● 
Biszkopty o smaku czekoladowym przekładane nadzieniem ciasteczkowym i musem czekoladowym. 

Składniki: 66 % mus czekoladowy [śmietanka (z MLEKA), woda, 8 % czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 8 % czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 

w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ pasteryzowane, alkohol 

(wódka), krem budyniowy (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), sól, 

stabilizatory (difosforany, siarczan wapnia, fosforan sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, aromaty, barwniki 

(ryboflawina, beta-karoten)), żelatyna wieprzowa, pasta waniliowa [syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia 

kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki], 24 % biszkopt o 

smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop 

glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 1,5 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, 

proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat waniliowy), substancja zagęszczająca: guma 

ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja 

utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i 

wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], 11 % nadzienie ciasteczkowe [cukier, oleje roślinne (kokosowy, słonecznikowy), 

granulki ciasteczkowe (zawierają GLUTEN, JAJA), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z orzechów laskowych, MLEKO 

w proszku odtłuszczone, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty], dekoracja [czekolada mleczna (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), ciastko 

czekoladowe (cukier, mąka PSZENNA, 17 % granulki ciasteczkowe (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 
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lecytyny (z SOI)), masło (z MLEKA), JAJA, MIGDAŁY, kakao, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu)), sól), złoto jadalne].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK WESELNY 
Ciasto z delikatną masą serowa z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej. Całość wykończona lukrem. 

Składniki: 91 % masa serowa [ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA), cukier, białko JAJA, żółtka JAJ,  masło (z MLEKA), 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, 

1,8 % rodzynki, 1,8 % skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), aromat waniliowy], 11 % ciasto [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), barwnik: karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, 

węglany sodu)], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 
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BOŻE NARODZENIE 

BABKA PIERNIKOWA ● 
Ciasto piernikowe z dodatkiem rodzynek, suszonych śliwek i moreli. 

Składniki: mąka PSZENNA, cukier, powidła śliwkowe [śliwki, cukier], margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (z słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości (kwas 

cytrynowy), barwnik (karoteny)], JAJA, bakalie [rodzynki, morele suszone (morele suszone, mąka ryżowa), śliwki suszone 

(śliwki, olej słonecznikowy)], MLEKO, miód, przyprawa do piernika [cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie,  gałka 

muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], kakao, substancja spulchniająca (węglany sodu), proszek do pieczenia [substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu)], sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1358 kJ / 324 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 13 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,8 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 23 g 
Białko 4,7 g 
Sól 0,61 g 

 

 

BABKA MAKOWA ● 
Babka piaskowa z dodatkiem masy o smaku marcepanowym w połączeniu z masą makową, 

udekorowana lukrem i płatkami migdałów. 

Składniki: 53 % masa makowa [woda, 23 % mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon, białko JAJ], 36 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 

skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, 

aromat), JAJA, olej rzepakowy], 9 % masa o smaku marcepanowym [pestki moreli, cukier, MIGDAŁY, woda, syrop glukozowy, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat 

cytrynowy], płatki MIGDAŁÓW, masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PECAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1520 kJ / 363 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 19 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g 
Węglowodany 41 g 
 w tym cukry 27 g 
Białko 6,4 g 
Sól 0,23 g 

 

 

BABKA MARMURKOWA ● 
Babka piaskowa o smaku waniliowo-czekoladowym w polewie kakaowej 

Składniki: 96 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, śmietanka (z 

MLEKA), kakao, MLEKO, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian 

poliglicerolu), aromat], 4 % polewa kakaowa [cukier, tłuszcz roślinny (całkowicie utwardzony olej z pestki palmy), 7,5 % 

proszek kakaowy o zmniejszonej zawartości tłuszczu, błonnik kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny 

(z SOI), sól, aromat], mąka PSZENNA, tłuszcz do foremki [tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (palmowy, rzepakowy), 

emulgator: tristearynian sorbitolu], MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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BAŁWAN Z CZEKOLADY (BRĄZOWY) ● 
Czekolada biała dekorowana czekoladą deserową i mleczną. 

Składniki: czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], czekolada deserowa – masa kakaowa min. 72,6%, [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny 

(z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu)], czekolada mleczna – masa kakaowa min. 33,6% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], lakier spożywczy [szelak, olej 

roślinny, spirytus], dekoracja śnieżynka [tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), 

MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2323 kJ / 557 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g 
Węglowodany 51 g 
 w tym cukry 50 g 
Białko 6,9 g 
Sól 0,21 g 

 

 

BAŁWAN Z CZEKOLADY (RÓŻOWY) ● 
Czekolada biała dekorowana czekoladą rubinową. deserową i mleczną.  

Składniki: czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], czekolada rubinowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga 

kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy], czekolada mleczna – masa 

kakaowa min. 33,6% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy], lakier spożywczy [szelak, olej roślinny, spirytus], czekolada deserowa – masa kakaowa min. 

72,6%, [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu)], 

dekoracja śnieżynka [tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku 

odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2327 kJ / 558 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 34 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 21 g 
Węglowodany 56 g 
 w tym cukry 55 g 
Białko 6,4 g 
Sól 0,22 g 

 

 

CIASTECZKA KORZENNE DO KAWY 
Kruche maślane ciastka o smaku korzennym, posypane cukrem trzcinowym. 

Składniki: mąka PSZENNA, 15% masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), cukier puder, cukier palony [cukier, woda], żółtka JAJ pasteryzowane, śmietanka (z MLEKA), cynamon, 

przyprawa do piernika [cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], 

lecytyny (z rzepaku), cukier wanilinowy [cukier, aromat: etylowanilina], wykończenie [cukier trzcinowy, woda]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1820 kJ / 435 kcal 
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Tłuszcze 21 g Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym.  w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 

Węglowodany 57 g 
 w tym cukry 25 g 
Białko 4,8 g 
Sól <0,01 g 

 

 

CIASTKA KORZENNE  
Kruche maślane ciastka o smaku korzennym, posypane cukrem trzcinowym. 

Składniki: mąka PSZENNA, 15% masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory 

(lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), cukier puder, cukier palony [cukier, woda], żółtka JAJ pasteryzowane, śmietanka (z MLEKA), cynamon, 

przyprawa do piernika [cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], 

lecytyny (z rzepaku), cukier wanilinowy [cukier, aromat: etylowanilina], wykończenie [cukier trzcinowy, woda]. 

MOGĄ ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1820 kJ / 435 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 21 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g 
Węglowodany 57 g 
 w tym cukry 25 g 
Białko 4,8 g 
Sól <0,01 g 

 

 

CIASTKA MICHAŁA 
Składniki: cukier, mąka ŻYTNIA, miód, biszkopty (mąka PSZENNA, JAJA, cukier, mąka ziemniaczana), woda, MIGDAŁY, kakao, 

mąka PSZENNA, substancja spulchniająca (soda oczyszczona), cynamon, substancja spulchniająca (amoniak), gałka 

muszkatołowa, kardamon, aromat rumowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZEWSZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1428 kJ / 341 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 2,8 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 g 
Węglowodany 76 g 
 w tym cukry 35 g 
Białko 3,9 g 
Sól 0,33 g 

 

 

CIASTKA ŚWIĄTECZNE DO DEKOROWANIA  
Ciastka w różnych kształtach do samodzielnej dekoracji 

Składniki: mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe [śliwki, cukier], margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karoteny)], JAJA, kakao, przyprawa do piernika [cynamon, goździki, kolendra, ziele 

angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], substancje spulchniające [węglany sodu, węglany amonu], sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1355 kJ / 324 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 4,9 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,5 g 
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Węglowodany 65 g 
 w tym cukry 21 g 
Białko 5,5 g 
Sól 0,77 g 

 

 

CIASTKO DZIADEK DO ORZECHÓW 
Ciastko korzenne ze zdobioną masą cukrową 

Składniki: 54 % ciastko korzenne kruche [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, JAJA, żółtka JAJ, przyprawa do piernika 

(cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], 46 % zdobiona masa cukrowa 

[masa cukrowa (cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (z ziaren palmowych, rzepakowy, kokosowy), woda, substancja 

utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, maltodekstryna, wanilina, barwnik: karoteny, kwas karminowy), 

barwniki (tartrazyna*, żółcień pomarańczowa*, błękit brylantowy FCF, azorubina*)]. 

* Barwniki (tartrazyna, żółcień pomarańczowa, azorubina) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1768 kJ / 420 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10 g 
Węglowodany 68 g 
 w tym cukry 45 g 
Białko 3,7 g 
Sól 0,02 g 

 

 

CIASTKO RENIFER 
Ciastko korzenne ze zdobioną masą cukrową 

Składniki: 54 % ciastko korzenne kruche [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, JAJA, żółtka JAJ, przyprawa do piernika 

(cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], 46 % zdobiona masa cukrowa 

[masa cukrowa (cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (z ziaren palmowych, rzepakowy, kokosowy), woda, substancja 

utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, maltodekstryna, wanilina, barwnik: karoteny, kwas karminowy), 

barwniki (tartrazyna*, żółcień pomarańczowa*, błękit brylantowy FCF, azorubina*)]. 

* Barwniki (tartrazyna, żółcień pomarańczowa, azorubina) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1768 kJ / 420 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10 g 
Węglowodany 68 g 
 w tym cukry 45 g 
Białko 3,7 g 
Sól 0,02 g 

 

 

CIASTO NA PIERNIKI 
Surowe ciasto piernikowe 

Składniki: mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe [śliwki, cukier], margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator kwasowości: kwas 
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cytrynowy, barwnik: karoteny], JAJA, kakao, 1% przyprawa do piernika [cynamon, goździki, kolendra, ziele angielski, gałka 

muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny], substancje spulchniające [węglany sodu, amoniak], sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1361 kJ / 322 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 4,9 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,5 g 
Węglowodany 64 g 
 w tym cukry 20 g 
Białko 5,5 g 
Sól 0,77 g 

 

 

CZEKOLADA ZIMOWA 
Czekolada mleczna o smaku piernikowym z kawałkami ciasteczek w białej czekoladzie. 

Składniki: czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 

aromat naturalny waniliowy], 12% kawałki ciasteczek w czekoladzie białej [84% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI),aromat naturalny waniliowy), kawałki 

ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka PSZENNA słodowa, skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól, 

tłuszcz kakaowy, aromat naturalny waniliowy), syrop glukozowy, cukier, substancja glazurująca: guma arabska, skrobia 

modyfikowana, tłuszcz roślinny (kokosowy)], tłuszcz kakaowy, środek aromatyzujący [skrobia PSZENNA, sól, preparat 

aromatyczny, substancje aromatyczne]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2301 kJ / 552 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +12 do 
+20℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym 

Tłuszcze 35 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 21 g 
Węglowodany 52 g 
 w tym cukry 50 g 
Białko 6,7 g 
Sól 0,27 g 

 

 

GWIAZDOR Z CZEKOLADY (2,2 kg) 

Czekolada mleczna dekorowana czekoladą białą i deserową. 

Składniki: czekolada mleczna – masa kakaowa min. 33,6% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

laktoza (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], czekolada deserowa – masa kakaowa min. 72,6% 

[miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu)], lakier 

spożywczy [szelak, olej roślinny, spirytus]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY 

LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2323 kJ / 557 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g 
Węglowodany 51 g 
 w tym cukry 50 g 
Białko 6,9 g 
Sól 0,21 g 
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KOSTKA KORZENNA ● 
Ciasto korzenne, przełożone powidłami śliwkowymi i kremem śmietanowym z serkiem mascarpone. 

Składniki: 28% ciasto korzenne [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA, JAJA w proszku, cykoria 

prażona mielona, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), przyprawy naturalne, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów 

tłuszczowych i glikolu propylenowego), syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, aromat), woda, olej rzepakowy, 

masa o smaku piernikowym (cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, 

kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), kakao, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele 

angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny))], 18% śmietanka (z MLEKA), 15% serek mascarpone [śmietanka 

(z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], 9% powidła śliwkowe [śliwki, cukier], czekolada mleczna [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator (lecytyny (z SOI)), naturalny aromat waniliowy], poncz 

kawowy [cukier, woda, esencja (kawa rozpuszczalna, woda), aromat waniliowy], cukier żelujący [cukier, glukoza, żelatyna 

wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma tara], pomada [cukier, syrop glukozowy, woda], woda, syrop 

glukozowy, cynamon. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KOSTKA PIERNIKOWA ● 
Biszkopt o smaku piernikowym przekładany masą o smaku marcepanowym i powidłami śliwkowymi. 

Składniki: 50% biszkopt o smaku piernikowym [ciasto (cukier, mąka PSZENNA razowa, mąka PSZENNA, miazga kakaowa, 

skoncentrowane purée owocowe (jabłko, gruszka), mączka ryżowa, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowo-fruktozowy, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), miód, tłuszcz kakaowy, sól, błonnik PSZENNY, substancja żelująca: 

pektyny, tłuszcz palmowy, cukier skarmelizowany, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty), JAJA, olej 

rzepakowy, woda, cukier palony (cukier, woda), przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka 

muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), kakao], 14% masa o smaku marcepanowym [percepan (mielone jądra pestek 

moreli, cukier, woda, syrop cukru inwertowanego, skrobia ziemniaczana), cukier, woda, białko JAJA w proszku, substancja 

zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, substancja konserwująca: kwas sorbowy], 12% powidła śliwkowe [śliwki, 

cukier], krem o smaku kakaowym [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 

kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), alkohol (spirytus), kakao], polewa ciemna [rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze 

i oleje roślinne (olej słonecznikowy, palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina], poncz o 

smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy], polewa biała [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, 

rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy], olej rzepakowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

KRAJANKA ● 
Ciasto piernikowe, przełożone masą o smaku marcepanowym, oblane czekoladą deserową. 

Składniki: 52 % ciasto piernikowe [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), kakao, JAJA, fermentowana mąka 

PSZENNA, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz 

czarny), substancje spulchniające (soda oczyszczona, amoniak), sól], 32 % masa o smaku marcepanowym [percepan (mielone 

jądra pestek moreli, cukier, woda, syrop cukru inwertowanego, skrobia ziemniaczana), cukier, woda, białko JAJ w proszku, 

substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego), białko JAJ], 15 % czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyna (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu], posypka [cukier, ORZECHY LASKOWE] 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1553 kJ / 371 kcal 
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Tłuszcze 15 g Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym.  w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,1 g 

Węglowodany 52 g 
 w tym cukry 30 g 
Białko 6,8 g 
Sól 0,39 g 

 

 

KRAJANKA Z POWIDŁAMI ● 
Ciasto piernikowe, przełożone powidłami śliwkowymi, oblane czekoladą deserową. 

Składniki: 45 % ciasto piernikowe [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), kakao, JAJA, fermentowana mąka 

PSZENNA, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz 

czarny), substancje spulchniające (soda oczyszczona, amoniak), sól], 40 % powidła śliwkowe [śliwki, cukier, pektyny], 15 % 

czekolada [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1327 kJ / 317 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 13 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,2 g 
Węglowodany 49 g 
 w tym cukry 30 g 
Białko 4,7 g 
Sól 0,33 g 

 

 

MAKOWIEC ● 
Ciasto drożdżowe zwijane z masą makową, wykończone lukrem i bakaliami. 

Składniki: 66% masa makowa [woda, 23% mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat, cynamon], 30% ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, woda, cukier, JAJA, margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny) żółtka JAJ, masło (z MLEKA), drożdże, sól], lukier [pomada 

(cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], ORZECHY WŁOSKIE, rodzynki, skórka 

pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY.  

 

MAKOWIEC Z KRUSZONKĄ PAKOWANY ● 
Ciasto drożdżowe tradycyjnie zwijane z masą makową, wykończone kruszonką i lukrem. 

Składniki: masa makowa [woda, mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, okruchy biszkoptowe 

(mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon], ciasto [mąka PSZENNA, woda, cukier, margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgator: lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, żółtka JAJ, masło (z MLEKA), drożdże, sól], kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], smarówka [(woda, 

olej roślinny, białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, matodekstryna), woda]. 
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1357 kJ / 324 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,7 g 
Węglowodany 41 g 
 w tym cukry 17 g 
Białko 6,7 g 
Sól 0,19 g 

 

 

MAKOWIEC JAPOŃSKI ● 
Ciasto makowe z bakaliami i świeżymi jabłkami, pokryte polewą kakaową, posypane płatkami migdałów. 

Składniki: 30% ciasto makowe [cukier, 32% mak, grys PSZENNY, mąka (z SOI), skrobia, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 

kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), aromaty, syrop glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, 

cynamon, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, syrop glukozowy, skrobia PSZENNA], 29% jabłka, JAJA, margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny], 9% polewa [cukier, olej roślinny, tłuszcz roślinny 

utwardzony, kakao odtłuszczone, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (ze słonecznika)], woda, 2% MIGDAŁY, 2% 

rodzynki, 2% skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy], 2% ORZECHY WŁOSKIE. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU. 

 

MUFINKA PIERNIKOWA Z JABŁKIEM ● 
Ciasto korzenne z kawałkami jabłek. 

Składniki: ciasto korzenne [mieszanka cukiernicza (mąka ŻYTNIA, cukier, permeat serwatkowy w proszku (z MLEKA), 

substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, cykoria prażona mielona, przyprawy (cynamon, goździki, imbir, kolendra, pieprz), 

substancje spulchniające (węglany sodu, difosforany), mąka PSZENNA, aromat (zawiera SIARCZYNY)), olej rzepakowy, JAJA, 

woda],  20 % kawałki jabłek [90 % jabłka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, koncentrat soku cytrynowego, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat jabłkowy, substancja zagęszczająca: agar, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.  

 

PRALINA BAŁWANEK ● 
Czekolada biała, ganasz pomarańczowy. 

Składniki: 58% ganasz pomarańczowy [49% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), 3% pasta pomarańczowa (cukier, 

syrop glukozowy, 9,1% skoncentrowany sok z pomarańczy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, barwniki 

(kurkumina, ekstrakt z papryki), ekstrakt z liści czerwonej kapusty, substancja zagęszczająca: pektyny, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy], korpus [49% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), 49% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA CHOINKA BIAŁA ●● 
Czekolada biała, ganasz o smaku cappuccino. 

Składniki: 56% ganasz o smaku cappuccino [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 46,6% (cukier, miazga kakaowa, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy, aromat), śmietanka (z MLEKA), alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), miód, masło 

(z MLEKA), kawa rozpuszczalna], korpus [49% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w 
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proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 47% czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), barwnik: tlenki żelaza), tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA CHOINKA CZERWONA ● ● 
Czekolada mleczna, ganasz o smaku słonego karmelu 

Składniki: 48% nadzienie czekoladowe [49% czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 32,6% 

(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, 1,7% cukier 

karmelizowany, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat, ekstrakt z papryki, naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 

miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy, MLEKO, pektyny), sól], korpus 

[46% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat), 46% czekolada 

mleczna – masa kakaowa  minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), preparat barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*), barwnik: tlenki 

żelaza], 15% nadzienie o smaku karmelowym z ciasteczkami [34,5% czekolada mleczna z karmelem i ciasteczkami (MLEKO 

pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13% cukier karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, naturalny aromat), cukier, tłuszcz 

roślinny słonecznikowy, kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), skrobia PSZENNA, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat waniliowy), MLEKO 

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt z papryki)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

 

PRALINA CHOINKA ZIELONA ● ● 
Czekolada deserowa, ganasz z wódką Żubrówką oraz o smaku jabłkowym. 

Składniki: korpus [48% czekolada deserowa - masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 48% czekolada deserowa - masa kakaowa minimum 72,5%  (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz 

kakaowy, barwniki: tartrazyna*, zieleń brylantowa), barwnik: tlenki żelaza)], 32% ganasz z Żubrówką [czekolada mleczna - 

masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 13% alkohol (Żubrówka), miód, masło (z MLEKA)], 30% ganasz 

jabłkowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 10% pasta jabłkowa (syrop glukozowy, cukier, sok jabłkowy, aromaty, substancja 

zagęszczająca: skrobia modyfikowana, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 10% likier jabłkowy (woda, 

cukier, alkohol etylowy, sok jabłkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwniki (tartrazyna*, błękit brylantowy FCF), 

miód, masło (z MLEKA)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

 

PRALINA DZWONEK ● ● 
Czekolada biała, ganasz waniliowy z dodatkiem likieru Adwokat. 

Składniki: 58 % ganasz waniliowy [45 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), naturalny aromat waniliowy), 26 % alkohol – likier Adwokat (brandy, żółtka JAJ, wanilia), śmietanka (z MLEKA), masło 

(z MLEKA), miód, pasta waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, 

substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 42 % korpus [48 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 48 % 

czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 

tłuszcz kakaowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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PRALINA MIODOWA ● 
Czekolada deserowa, ganasz miodowy. 

Składniki: 68% ganasz miodowy [czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 21% miód, masło (z MLEKA), alkohol 

(wódka)], korpus [47% czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 47% czekolada deserowa – masa kakaowa minimum 72,5% (miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowa, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), czekolada – masa kakaowa 

minimum 72,5% (tłuszcz kakaowy, cukier, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: tlenki żelaza)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINY DZIADEK DO ORZECHÓW 
Kolekcja ręcznie przygotowanych pralin w trzech smakach - czekolada biała z ganaszem kawowym z whiskey, czekolada 

deserowa z ganaszem o smaku śliwkowo-korzennym, czekolada mleczna z ganaszem jabłkowo-cynamonowym 

• PRALINA KAWOWA Czekolada biała, ganasz kawowy z whiskey Składniki: 62 % ganasz kawowy z whiskey [54 % 
czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 
waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 4 % alkohol (whiskey), 3 % pasta z whisky (cukier, syrop glukozowy, woda, aromaty, 
1 % whisky, substancje zagęszczające (pektyny, agar), barwnik: ekstrakt z papryki, aromaty naturalne), masło (z 
MLEKA), miód, kawa rozpuszczalna], 38 % korpus [90 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w 
proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: 
wanilina), tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza].  
MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 
ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

• PRALINA KORZENNA Czekolada deserowa, ganasz o smaku śliwkowo-korzennym Składniki: Składniki: 62 % ganasz o 
smaku śliwkowo-korzennym [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 
pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 
masło (z MLEKA), 6 % pasta śliwkowa (42,1 % śliwki mrożone, cukier, syrop glukozowy, 7,15 % koncentrat soku 
śliwkowego, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: pektyny, barwniki (antocyjany, 
karmele), aromaty), miód, alkohol (Śliwowica), przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, 
gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], 38 % korpus [45 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,5 % 
(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 45 % 
czekolada – masa kakaowa minimum 72,3 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 
naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*), barwnik: tlenki żelaza]. 
MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 
ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PRALINA CYNAMONOWA Czekolada mleczna, ganasz jabłkowo-cynamonowy Składniki: 62 % ganasz jabłkowy z 
cynamonem [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 
proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 12 % 
pasta jabłkowa (syrop cukrowy (cukier, woda), syrop glukozowy, 25% jabłka rehydratyzowane, błonnik, skrobia 
modyfikowana, cukier palony, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
miód, masło (z MLEKA), alkohol (Triple Sec), 1 % cynamon], 38 % korpus [45 % czekolada mleczna – masa kakaowa 
minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 
naturalny aromat waniliowy), 45 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, 
tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 
aromat waniliowy, aromaty), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, zieleń S)), barwnik: tlenki 
żelaza]. 
MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 
ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
* Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PIECZĘĆ Z CZEKOLADY Składniki: 49 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,5 % [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 
kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)], 49 % czekolada – masa kakaowa minimum 
72,3 % [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], barwnik: 
tlenki żelaza. 
MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 
WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1965 kJ / 473 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g 
Węglowodany 33 g 
 w tym cukry 29 g 
Białko 5,1 g 
Sól 0,11 g 

 

 

PIERNIK Z POWIDŁAMI 
Ciasto piernikowe, przełożone powidłami śliwkowymi, oblane czekoladą deserową 

Składniki: ciasto piernikowe [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, fermentowana mąka PSZENNA, mieszanka 

przyprawowa (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), substancje 

spulchniające (soda oczyszczona, amoniak), sól], 43% powidła śliwkowe [śliwki, cukier, pektyny], czekolada deserowa [miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu], dekoracja 

czekoladowa [tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku 

odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1303 kJ / 309 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 9,4 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3 g 
Węglowodany 52 g 
 w tym cukry 31 g 
Białko 4,1 g 
Sól 0,36 g 

 

 

SERCA W CZEKOLADZIE ● 
Ciasto piernikowe oblane czekoladą deserową, udekorowane cukrową posypką. 

Składniki: 69% ciasto piernikowe [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, kakao, przyprawa do piernika 

(cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), substancje spulchniające (soda 

oczyszczona, amoniak), sól], 27% czekolada deserowa [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

emulgator: polirycynoleinian poliglicerolu], posypka [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, naturalny aromat waniliowy].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1620 kJ / 387 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,9 g 
Węglowodany 55 g 
 w tym cukry 22 g 
Białko 6,0 g 
Sól 0,57 g 

 

 

SERNIK KORZENNY 
Masa serowa na cieście marchewkowym wykończona polewą korzenną i kruszonką karmelową. 

Składniki: 77 % masa serowa [33 % twaróg tłusty mielony (z MLEKA), śmietanka (z MLEKA), mieszanka ze stabilizatorem 

(cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia PSZENNA, olej roślinny (palmowy), skrobia modyfikowana (acetylowany 
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adypinian diskrobiowy), białka JAJ w proszku, aromaty, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, sól), JAJA, cukier], 16 % ciasto marchewkowe [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 6 % marchew 

suszona grys, gluten PSZENNY, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), cynamon, olej 

rzepakowy, sól, aromat, enzymy), woda, JAJA, olej rzepakowy, cynamon], 6 % polewa korzenna [krem o smaku toffi (cukier, 

tłuszcz roślinny (palmowy, częściowo utwardzony palmowy), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, mączka 

SOJOWA w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: karoteny), 

śmietanka (z MLEKA), mielone kruche ciastka korzenne (mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), JAJA, proszek do pieczenia 

(substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), cynamon, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele 

angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), mieszanka aromatyzująca (skrobia PSZENNA, sól, aromaty), sól), 

kajmak (cukier, MLEKO w proszku, olej kokosowy, MLEKO, pektyny), syrop glukozowy], 0,6 % kruszonka karmelowa [mąka 

PSZENNA, mieszanka cukiernicza (herbatniki (mąka PSZENNA, cukier, olej roślinny (palmowy, rzepakowy), proszek do 

pieczenia: węglany sodu, białko SOJOWE, sól, przyprawy), cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, kakaowy), emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacz: estry kwasu tłuszczowego z kwasem askorbinowym, mieszanina tokoferoli, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), melasa, pasta smakowa (cukier, MLEKO słodzone skondensowane, syrop glukozowy, aromaty 

naturalne, barwnik: karmel, woda, aromaty, sól, skrobia modyfikowana), aromat karmelowy], pierniczki [mąka PSZENNA, 

cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, kakao, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka 

muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól], cukier puder 

dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan 

wapnia), tłuszcz palmowy utwardzony, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

SEROMAK 
Biszkoptowe ciasto z masą serową i masą makową. Całość pokryta lukrem. 

Składniki: 46% masa serowa [40% ser twarogowy półtłusty mielony (z MLEKA), cukier, białko JAJ, masło (z MLEKA), żółtka JAJ, 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator: lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

środek aromatyzujący, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana], 39% 

masa makowa [woda, 25% mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, 

inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, okruchy biszkoptowe (mieszanka cukiernicza 

(cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, 

MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), masło (z MLEKA), ORZECHY WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat 

migdałowy, cynamon], 9% biszkopt [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgator: 

lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, środek aromatyzujący, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

karoteny), cukier, JAJA, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu)], lukier [pomada (cukier, 

syrop glukozowy, woda, kwasek cytrynowy, aromat cytrynowy), polewa (cukier, olej roślinny, tłuszcz roślinny utwardzony, 

odtłuszczone kakao, laktoza (z MLEKA), emulgator: lecytyny (ze słonecznika))]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU. 

 

SZOPKA Z CZEKOLADY BIAŁEJ 
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE ORZECHY LAKSOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2340 kJ / 559 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 34 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 20 g 
Węglowodany 57 g 
 w tym cukry 57 g 
Białko 6,2 g 
Sól 0,22 g 
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SZOPKA Z CZEKOLADY DESEROWEJ 
Masa kakaowa min. 72,6%. Składniki: miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: (lecytyny (z SOI), 

polirycynoleinian poliglicerolu).  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2430 kJ / 581 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 46 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 29 g 
Węglowodany 27 g 
 w tym cukry 24 g 
Białko 7,5 g 
Sól 0,02 g 

 

 

SZOPKA Z CZEKOLADY MLECZNEJ 
Masa kakaowa minimum 33,6%. Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2343 kJ / 560 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 36 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 51 g 
 w tym cukry 50 g 
Białko 7,0 g 
Sól 0,21 g 

 

 

SZTOLA 
Tradycyjne saksońskie ciasto bożonarodzeniowe z marcepanem i bakaliami nasączonymi rumem. 

Składniki: wsad [rodzynki, marcepan (MIGDAŁY, cukier, woda, inwertowany syrop cukrowy, alkohol), MIGDAŁY, morele 

suszone, skórka cytrynowa kandyzowana (skórka cytrynowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: 

kwasek cytrynowy, aromat), skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rum, skórka z cytryny, cynamon, gałka muszkatołowa], ciasto [mąka PSZENNA, 

MLEKO, masło (z MLEKA), JAJA, drożdże, cukier, masa percepanowa (cukier, pestki moreli, białko JAJA pasteryzowane, syrop 

glukozowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, dekstroza, stabilizator: mączka chleba świętojańskiego, fruktoza, 

alkohol), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), sól], wykończenie [masło (z MLEKA), cukier puder, cukier puder 

nietopniejący (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, 

aromat)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY INNE NIŻ MIGDAŁY, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I 

SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1554 kJ / 371 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 17 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,7 g 
Węglowodany 47 g 
 w tym cukry 19 g 
Białko 6,9 g 
Sól 0,23 g 
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TARTA MAKOWA ● 
Ciasto kruche z masą makową, wykończone ciasteczkami maślanymi i orzechami. 

Składniki: 44% masa makowa [woda, 25% mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon], 22% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop 

skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu)), aromat waniliowy], powidła 

śliwkowe [śliwki, cukier], śmietanka (z MLEKA), rodzynki, śliwki suszone [śliwki, olej słonecznikowy], MIGDAŁY, 3% ciastka 

maślane [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, żółtka JAJ, śmietanka (z MLEKA)], żel dekoracyjny (woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)), białko JAJA, 

skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy], masło (z MLEKA), miód, cukier puder dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, 

substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], 1% ORZECHY WŁOSKIE, 1% ORZECHY LASKOWE, cukier. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, 

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

TORT CYNAMONOWY ● 
Biszkopty przełożone budyniowym kremem czekoladowym z cynamonem i prażonymi jabłkami. 

Składniki: 31 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA razowa, mąka PSZENNA, miazga kakaowa, 

skoncentrowane purée owocowe (jabłko, gruszka), mączka ryżowa, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowo-fruktozowy, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z  SOI)), miód, tłuszcz kakaowy, sól, błonnik PSZENNY, substancja 

żelująca: pektyny, tłuszcz palmowy, cukier skarmelizowany, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty), olej 

rzepakowy, JAJA, woda], 28 % krem czekoladowy [47 % czekolada deserowa (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina, emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), woda, krem o smaku waniliowym 

(cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w  proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, 

siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny)), 

0,4% cynamon], 27 % nadzienie jabłkowe [83% prażone jabłka (jabłka, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny, 

skoncentrowany sok cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: cytrynian wapnia), 

śmietanka (z MLEKA), cukier, masło (z MLEKA), miód, woda, cukier żelujący (cukier, żelatyna wieprzowa, skrobia 

modyfikowana),  0,4% cynamon], krem o smaku czekoladowym [śmietanka (z MLEKA), krem russel ((masło (z MLEKA), 

margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), pasta o smaku czekoladowym 

(czekolada w proszku (kakao, cukier), olej roślinny, kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), 

wanilia), alkohol (spirytus)], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: posypka czekoladowa [cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku odtłuszczone, tłuszcz mleczny bezwodny 

tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja czekoladowa kora cynamonu [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, olej 

maślany (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, ekstrakt z marchwi, barwnik: ekstrakt z papryki], 

dekoracja kwadrat mleczny [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], dekoracja kwadrat czerwony [czekolada 

biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*)], ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, kakao 

o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], cukier puder dekoracyjny [glukoza, 

skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, tłuszcz palmowy 

utwardzony, aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
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TORT MAKOWY ● 
Biszkopty z makiem, nasączone ponczem z dodatkiem rumu i przełożone kremem malaga 

Składniki: 44% biszkopt makowy [mieszanka cukiernicza (cukier, 32% mak, grys PSZENNY, mąka SOJOWA, skrobia, MLEKO w 

proszku odtłuszczone, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), aromaty, syrop glukozowo-

fruktozowy, olej palmowy, cynamon, przeciwutleniacze (kwas askorbinowy, syrop glukozowy, skrobia PSZENNA)), JAJA, 

margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), woda, skórka pomarańczowa mielona], 

36% krem malaga [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i 

poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), cukier, masa 

JAJOWA pasteryzowana), woda, 19% pasta malaga (rodzynki, cukier, wino marsala (zawiera DWUTLENEK SIARKI), syrop 

glukozowy, woda, aromaty (zawierają JAJA, DWUTLENEK SIARKI), aromaty naturalne, substancja zagęszczająca: agar-agar), 

krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA), 

substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, 

barwniki (ryboflawiny, karoteny)), alkohol (spirytus), żelatyna], wykończenie [polewa (rafinowane całkowicie utwardzone 

tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyna (z SOI), aromat waniliowy), 

10% mak biały], 7% poncz [cukier, woda, alkohol (23% rum, spirytus)], nadzienie z czarnej porzeczki [65% czarne porzeczki, 

cukier, woda, substancje zagęszczające (pektyny, mączka chleba świętojańskiego, alginian sodu), skrobia kukurydziana 

modyfikowana]. 

Składniki dekoracji: dekoracja laska wanilii [czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (ze słonecznika))], ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, kakao z obniżoną zawartością tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja muszelka biała [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO 

pełne w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy],  dekoracja kwadrat czerwony [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, 

barwnik: czerwień allura*)], dekoracja kwadrat mleczny [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], logo czekoladowe 

Cukierni Sowa [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, 

cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))], cukier puder dekoracyjny [glukoza, 

skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat], polewa biała [cukier, 

tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TORT OPIUM ● 
Biszkopty makowe nasączone ponczem rumowym przełożone musem z mleczną czekoladą. 

Składniki: 44 % biszkopt makowy [białko JAJ, cukier, 19 % mak niebieski, woda, żółtka JAJ, mąka PSZENNA, miód, skórka 

pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

aromat migdałowy], 37 % mus z czekoladą mleczną [śmietanka (z MLEKA), 32 % czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ 

pasteryzowane, masa JAJOWA pasteryzowana, woda, cukier, żelatyna wieprzowa], 5 % poncz rumowy [cukier, woda, alkohol 

(23% rum, spirytus)]. 

Składniki dekoracji: żel karmelowy [karmel (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda), skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: agar, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromaty, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: 

koszenila], posypka czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), naturalny aromat waniliowy], dekoracja laska wanilii [czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika))], jopki [woda, krem (cukier, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, olej palmowy częściowo utwardzony, tłuszcz kokosowy utwardzony, MLEKO odtłuszczone w proszku, 

białka MLEKA, stabilizatory (fosforany potasu, difosforany), substancje zagęszczające (alginian sodu, 

hydroksypropyloceluloza), środek przeciwzbrylający: fosforany wapnia), pasta o smaku czekoladowym (kakao, cukier, olej 
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roślinny (słonecznikowy, palmowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilina), 

śmietanka (z MLEKA)], dekoracja kwadrat mleczny [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], ażurek sówka [miazga 

kakaowa, cukier, kakao z obniżoną zawartością tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT PIERNIKOWY 8 porcji ● 

Biszkopty piernikowe z warstwą powideł śliwkowych, pastą o smaku marcepana i kremem czekoladowym. 

Składniki: 38 % biszkopt piernikowy [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA razowa, mąka PSZENNA, miazga 

kakaowa, skoncentrowane purée owocowe (jabłko, gruszka), mączka ryżowa, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowo-

fruktozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z  SOI)), miód, tłuszcz kakaowy, sól, błonnik PSZENNY, 

substancja żelująca: pektyny, tłuszcz palmowy, cukier skarmelizowany, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 

aromaty), JAJA, olej rzepakowy, woda, cukier palony (cukier, woda), kakao, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, 

kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], 25 % pasta o smaku marcepana [53% percepan 

(mielone jądra pestek moreli, cukier, woda, syrop cukru inwertowanego, skrobia), cukier, woda, białko JAJ w proszku, 

substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, substancja konserwująca: kwas sorbowy], 11 % nadzienie 

śliwkowe [89% powidła śliwkowe (89% śliwki, cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu), substancja zagęszczająca: 

pektyny, cukier], 9 % krem czekoladowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: 

annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 6 % czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory 

(lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)), 5 % pasta o smaku czekoladowym (czekolada w proszku (kakao, cukier), 

olej roślinny, kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilia), alkohol (spirytus), aromat 

waniliowy], poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: polewa [rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, 

całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW 

LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat waniliowy), cukier lodowy (cukier, skrobia kukurydziana modyfikowana, 

syrop glukozowy, substancja przeciwzbrylająca: talk)], ciastka [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe 

(śliwki, cukier), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, kakao, 

przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), 

substancje spulchniające (soda oczyszczona, amoniak), sól], posypka czekoladowa [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy], dekoracja śnieżka [cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja trójkąt [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), naturalny aromat waniliowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne słodzone skondensowane, 

stabilizator: glicerol, substancja zagęszczająca: pektyny, barwniki: tlenki żelaza], ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, 

kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], polewa biała [cukier, 

tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], cukier puder dekoracyjny [glukoza, 

skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT PIERNIKOWY 12 porcji ● 
Biszkopt o smaku korzennym, przekładany powidłami śliwkowymi i masą o smaku marcepanowym,  

oblany polewą o smaku czekoladowym. 

Składniki: biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA razowa, mąka PSZENNA, miazga kakaowa, 

skoncentrowane purée owocowe (jabłko, gruszka), mączka ryżowa, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowo-fruktozowy, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, winiany potasu), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z  SOI)), miód, tłuszcz kakaowy, sól, błonnik PSZENNY, substancja 

żelująca: pektyny, tłuszcz palmowy, cukier skarmelizowany, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, aromaty), JAJA, olej 

rzepakowy, woda, cukier palony (cukier, woda), kakao, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, 
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gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], 20% masa o smaku marcepanowym [53% percepan (mielone jądra pestek 

moreli, cukier, woda, syrop cukru inwertowanego, skrobia), cukier, woda, białko JAJ w proszku, substancja zagęszczająca: 

mączka chleba świętojańskiego, substancja konserwująca: kwas sorbowy], 17% nadzienie śliwkowe [89% powidła śliwkowe 

(89% śliwki, cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier żelujący (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana), 

substancja zagęszczająca: pektyny, cukier], wykończenie [polewa (rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne 

(olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat waniliowy), cukier lodowy (cukier, 

skrobia kukurydziana modyfikowana, syrop glukozowy, substancja przeciwzbrylająca: talk)], krem o smaku czekoladowym 

[krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), pasta o smaku czekoladowym (czekolada w proszku (kakao, cukier), olej roślinny, kakao w proszku o niskiej 

zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilia), alkohol (spirytus), aromat waniliowy], poncz o smaku waniliowym 

[cukier, woda, alkohol (spirytus), aromat waniliowy].  

Składniki dekoracji: ciastko [mąka PSZENNA, cukier, miód, MLEKO, powidła śliwkowe (śliwki, cukier), margaryna (tłuszcze 

roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, kakao, przyprawa do piernika (cynamon, goździki, 

kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), substancje spulchniające (soda oczyszczona, 

amoniak), sól], dekoracja trójkąt [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny 

aromat waniliowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne skondensowane słodzone, substancja stabilizująca: glicerol, 

substancja zagęszczająca: pektyny, barwniki: tlenki żelaza], dekoracja śnieżka [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI)), naturalny aromat waniliowy], 

ażurek sówka [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy], polewa biała [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), 

MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], logo 

czekoladowe Cukierni Sowa [[czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk 

(tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))], cukier puder 

dekoracyjny [glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), aromat]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT PIERNIKOWY PAKOWANY ● ● 
Torcik piernikowy 6 p. pakowany Składniki: biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA razowa, mąka PSZENNA, 

miazga kakaowa, skoncentrowane puree owocowe (jabłko, gruszka), mączka ryżowa, skrobia ziemniaczana, syrop 

glukozowo–fruktozowy, substancje spulchniające (E450, E500, E336), emulgatory (E475, E471, E322 (z SOI)), miód, tłuszcz 

kakaowy, sól, błonnik PSZENNY, substancja żelująca: E440, tłuszcz palmowy, cukier karmelizowany, substancja zagęszczająca: 

E415, aromaty), JAJA, olej rzepakowy, paleniak (cukier, woda), woda, przyprawa (cynamon, goździki, kolendra, ziele 

angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), kakao], masa percepanowa [53% percepan (jądra pestek moreli, 

cukier, woda, syrop cukru inwertowanego, skrobia), cukier, woda, białko JAJA w proszku, substancja zagęszczająca: E410, 

substancja konserwująca: E200], powidła śliwkowe [91% śliwki węgierki, 9% cukier], polewa [rafinowane całkowicie 

utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: E322 (z SOI), aromat 

waniliowy], zdobiona masa cukrowa [masa cukrowa (cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (z ziaren palmowych, rzepakowy, 

kokosowy), woda, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: E466, emulgator: E471, regulator 

kwasowości: E330, maltodekstryna, wanilina), masa cukrowa (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy, skrobia 

ziemniaczana, skrobia PSZENNA), środek barwiący (gliceryna, tlenek krzemu, glikol propylenowy, barwniki (E124*, E129*)), 

barwniki: E102*, E110*, E133, E122*)], krem dekoracyjny [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (E471, E475, E322), sól, regulator 

kwasowości: E330, naturalny aromat, barwnik: E160b), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), pasta o smaku czekoladowym 

(czekolada w proszku (kakao, cukier), olej roślinny, kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: E322 (z SOI), 

wanilia), czekolada deserowa (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (E322 (z SOI), E476), aromat waniliowy], 

poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, alkohol: spirytus, aromat waniliowy], posypka [cukier, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, syrop glukozowy, substancja przeciwzbrylająca: talk].  
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* Barwniki mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1503 kJ / 358 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9 ℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 16 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,0 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 42 g 
Białko 4,3 g 
Sól 0,15 g 

 

 

TRUFLA CYNAMONOWA ● ● 

Czekolada mleczna, ganasz cynamonowy. 

Składniki: 61% ganasz cynamonowy [45% czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 

masło (z MLEKA), cukier, alkohol (wódka), 0,8% cynamon], korpus z czekolady mlecznej [67% czekolada mleczna - masa 

kakaowa minimum 32,9% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), posypka (cynamon, cukier dekoracyjny (glukoza, skrobia PSZENNA, 

tłuszcz roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), aromat)), 7% czekolada mleczna - masa kakaowa 

minimum 33,6%  (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy), 7% czekolada mleczna - masa kakaowa minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

 

TRUFLA PIERNIKOWA ● ● 
Czekolada deserowa, ganasz o smaku piernikowym. 

Składniki: 44% nadzienie o smaku piernikowym [czekolada mleczna - masa kakaowa minimum 33,6% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 

masło (z MLEKA), cukier, alkohol (wódka), 1% przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka 

muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny)], korpus z czekolady [26% czekolada deserowa - masa kakaowa minimum 56,1% 

(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), posypka (mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze 

słonecznika), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik: 

karoteny), cukier trzcinowy, woda, cukier palony (cukier, woda), żółtka JAJ pasteryzowane, śmietanka (z MLEKA), cynamon, 

1% przyprawa do piernika (cynamon, goździki, kolendra, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, imbir, anyż, pieprz czarny), 

lecytyny, cukier waniliowy)), czekolada mleczna - masa kakaowa minimum 33,6%  (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna - masa kakaowa 

minimum 45,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat)], nadzienie śliwkowe [powidła śliwkowe (śliwki, cukier), 

alkohol (wódka)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
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WIELKANOC 

BABECZKA DO ŚWIĘCONKI PAKOWANA ● 
Babka piaskowa z dodatkiem soku i skórki z cytryny. 

Składniki: ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, skrobia modyfikowana, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, substancja spulchniająca (węglan sodu, difosforany, fosforan wapnia), emulgatory: mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól, aromat), olej rzepakowy, JAJA, woda, 2 % sok i skórka z cytryny, aromat cytrynowy], 

lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], posypka cytrynowa [skórka 

cytrynowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 

potasu, barwnik: kurkumina].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE,  NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1591 kJ / 379 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g 
Węglowodany 57 g 
 w tym cukry 41 g 
Białko 3,1 g 
Sól 0,14 g 

 

BABKA MAKOWA ● 
Babka piaskowa z dodatkiem masy o smaku marcepanowym w połączeniu z masą makową, 

udekorowana lukrem i płatkami migdałów. 

Składniki: 53 % masa makowa [woda, 23 % mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon, białko JAJ], 36 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 

skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, 

aromat), masa JAJOWA, olej rzepakowy], 9 % masa o smaku marcepanowym [pestki moreli, cukier, MIGDAŁY, woda, syrop 

glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, 

aromat cytrynowy], płatki MIGDAŁÓW, masło (z MLEKA). 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PECAN, PISTACJE, SOJĘ, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1520 kJ / 363 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 19 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g 
Węglowodany 41 g 
 w tym cukry 27 g 
Białko 6,4 g 
Sól 0,23 g 

 

BABKA MARMURKOWA ● 
Babka piaskowa o smaku waniliowo-czekoladowym w polewie kakaowej 

Składniki: 96 % ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, śmietanka (z 

MLEKA), kakao, MLEKO, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian 

poliglicerolu), aromat], 4 % polewa kakaowa [cukier, tłuszcz roślinny (całkowicie utwardzony olej z pestki palmy), 7,5 % 

proszek kakaowy o zmniejszonej zawartości tłuszczu, błonnik kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyny 

(z SOI), sól, aromat], mąka PSZENNA, tłuszcz do foremki [tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (palmowy, rzepakowy), 

emulgator: tristearynian sorbitolu], MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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BABKA WIELKANOCNA DUŻA  
Babka drożdżowa z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej, wykończone lukrem i bakaliami 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, masło (z MLEKA), 9% rodzynki, 8% skórka pomarańczowa 

kandyzowana (57% skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), MLEKO, 

JAJA, cukier, miód, drożdże, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), preparat enzymatyczny (mąka PSZENNA, 

enzymy (z PSZENICY)), sól], wykończenie [lukier (pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwasek cytrynowy, aromat 

cytrynowy), środek natłuszczający (woda, olej rzepakowy, olej sojowy, emulgator (termoutleniony olej sojowy z mono- i 

diglicerydami kwasów tłuszczowych), 11% rodzynki, 9% skórka pomarańczowa kandyzowana (57% skórka pomarańczowa, 

inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), MIGDAŁY prażone].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 1507 kJ / 360 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,7 g 

Węglowodany 58 g 

 w tym cukry 30 g 

Białko 5,2 g 

Sól 0,32 g 

 

BABKA WIELKANOCNA ŚREDNIA  
Babka drożdżowa z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej, wykończone lukrem i bakaliami 

Składniki: ciasto drożdżowe [mąka PSZENNA, żółtka JAJ, masło (z MLEKA), 9% rodzynki, 8% skórka pomarańczowa 

kandyzowana (57% skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), MLEKO, 

JAJA, cukier, miód, drożdże, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), preparat enzymatyczny (mąka PSZENNA, 

enzymy (z PSZENICY)), sól], wykończenie [lukier (pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwasek cytrynowy, aromat 

cytrynowy), środek natłuszczający (woda, olej rzepakowy, olej sojowy, emulgator (termoutleniony olej sojowy z mono- i 

diglicerydami kwasów tłuszczowych), 11% rodzynki, 9% skórka pomarańczowa kandyzowana (57% skórka pomarańczowa, 

inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), MIGDAŁY prażone].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 1507 kJ / 360 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,7 g 

Węglowodany 58 g 

 w tym cukry 30 g 

Białko 5,2 g 

Sól 0,32 g 

 

BARANEK WIELKANOCNY ●  
Ciasto z dodatkiem soku i skórki z cytryny, obsypane wiórkami kokosowymi.  

Składniki: ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, cytryna, 

tłuszcz (tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (palmowy, rzepakowy), emulgator: E492), pasta cytrynowa (syrop z cukru 

inwertowanego, skórka z cytryny, aromat, miąższ cytrusowy, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza), aromat 

cytrynowy], wykończenie [polewa (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych 

proporcjach, MLEKO pełne w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna (z SOI), aromat naturalny - 

wanilia), wiórki kokosowe, paluszki Grassini (mąka PSZENNA, olej palmowy, smalec, słód JĘCZMIENNY, sól, drożdże, mąka 

słodowa PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu)].  
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MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDSAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 1929 kJ / 463 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 30 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,7 g 

Węglowodany 43 g 

 w tym cukry 27 g 

Białko 5,4 g 

Sól 0,37 g 

 

CZTERY STRONY CZEKOLADY – EDYCJA WIELKANOCNA 
Zestaw pralin w czterech smakach: słony karmel w czekoladzie mlecznej, cappuccino w czekoladzie białej, whisky w 

czekoladzie deserowej, truskawkowa w czekoladzie rubinowej 

• PRALINA SŁONY KARMEL Czekolada mleczna, ganasz o smaku słonego karmelu. Składniki: 50 % ganasz o smaku 
słonego karmelu [52 % czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 31,7 % (cukier, tłuszcz 
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, 1,5 % cukier karmelizowany, 
syrop z karmelizowanej glukozy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny), śmietanka (z MLEKA), 
miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, 
syrop glukozowy, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, aromat), sól], 
38 % korpus [44 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6  % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44 % czekolada 
mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat), środek barwiący 
(tłuszcz kakaowy, barwnik: żółcień pomarańczowa*, tlenki żelaza)], 12 % nadzienie o smaku karmelowym z 
ciasteczkami [34,5 % czekolada mleczna z karmelem i ciasteczkami (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13 % 
cukier karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, naturalny aromat), cukier, tłuszcz roślinny słonecznikowy, kawałki 
ciasteczek (mąka PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, 
substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat waniliowy), MLEKO odtłuszczone w proszku, 
emulgator: lecytyny (z SOI), barwnik: ekstrakt z papryki)]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, 
MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 
SEZAMU. 
* Barwnik żółcień pomarańczowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PRALINA CAPPUCCINO Czekolada biała, ganasz o smaku cappuccino. Składniki: 63 % ganasz o smaku cappuccino 
[57 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 
w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromaty), 
śmietanka (z MLEKA), alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), miód, masło (z MLEKA), 
kawa rozpuszczalna], 37 % korpus [44 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO 
odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44 % czekolada biała (cukier, 
tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek 
barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: żółcień chinolinowa*)]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI 
ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 
PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
* Barwnik żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PRALINA WHISKEY Czekolada deserowa, ganasz z whisky. Składniki: 64 % ganasz z whisky [śmietanka (z MLEKA), 
44 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 
SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 15 % alkohol 
(whisky), miód, masło (z MLEKA)], 37 % korpus [43 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, 
cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 43 % czekolada – masa kakaowa 
minimum 72,5 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 
poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, zieleń S)), barwnik: tlenki żelaza]. MOŻE 
ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 
NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
* Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PRALINA TRUSKAWKOWA Czekolada rubinowa, ganasz truskawkowy. Składniki: 52 % korpus [94 % czekolada 
rubinowa couverture – masa kakaowa minimum 47,3 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat 
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waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*)], 47 % ganasz truskawkowy [czekolada 
biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 
śmietanka (z MLEKA), miód, masło (z MLEKA), 13 % pasta truskawkowa (60 % truskawki, syrop cukrowy (woda, 
cukier), syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator, aromaty, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu, barwnik: czerwień allura*), miód, masło (z MLEKA)]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI 
ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 
PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  
* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PIECZĘĆ CUKIERNI SOWA Składniki: czekolada biała [tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w 
proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilina]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, 
ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 
PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2234 kJ / 537 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 37 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 44 g 
 w tym cukry 39 g 
Białko 6,3 g 
Sól 0,24 g 

 

MAKOWIEC Z KRUSZONKĄ PAKOWANY ●  

Ciasto drożdżowe zwijane z masą makową, wykończone kruszonką i lukrem.  

Składniki: masa makowa [woda, mak niebieski, miód, cukier, JAJA, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka 

pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rodzynki, okruchy biszkoptowe 

(mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), 

skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO), masło (z MLEKA), ORZECHY 

WŁOSKIE, MIGDAŁY, aromat migdałowy, cynamon], ciasto [mąka PSZENNA, woda, cukier, margaryna (tłuszcze roślinne 

(palmowy, kokosowy), woda, emulgator: lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), JAJA, żółtka JAJ, masło (z MLEKA), drożdże, sól], kruszonka [mąka 

PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: annato), pasta waniliowa (syrop glukozowy 

i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: karagen, barwnik: ekstrakt z 

papryki)], lukier [pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), woda, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy], smarówka [(woda, 

olej roślinny, białka MLEKA, cukier, białka roślinne, błonnik PSZENNY, matodekstryna), woda].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 1357 kJ / 324 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 15 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,7 g 

Węglowodany 41 g 

 w tym cukry 17 g 

Białko 6,7 g 

Sól 0,19 g 

 

MAZUREK CIEMNY ●  
Ciasto kruche z polewą kakaową  

Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ], polewa ciemna [polewa 

(cukier, nieuwodornione oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, sojowy) i tłuszcze (palmowy)), kakao w 

proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), ORZECHY LASKOWE, MLEKO w proszku 

odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), olej rzepakowy], ciasto kruche karbowane [mąka PSZENNA, margaryna 
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(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), cukier, JAJA]. 

Składniki dekoracji: ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, MIGDAŁY, dekoracja romb [czekolada 

biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, zieleń S, żółcień chinolinowa*))], masa dekoracyjna 

[cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO pełne w proszku, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], PISTACJE, masa dekoracyjna 

[rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (słonecznikowy, palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion 

palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy], dekoracja jajko [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny 

(ze słonecznika)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwnik: tlenek żelaza)], logo [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, 

czarna porzeczka, jabłko))].  

* Barwniki (tartrazyna, żółcień chinolinowa) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 2074 kJ / 497 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 31 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g 

Węglowodany 48 g 

 w tym cukry 22 g 

Białko 5,7 g 

Sól 0,06 g 

 

MAZUREK JASNY ● 
Ciasto kruche z polewą mleczną 

Składniki: ciasto kruche [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietana (z MLEKA), żółtka JAJ], polewa jasna [polewa 

(cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO w proszku pełne, 

MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, 

tartrazyna*)], ciasto kruche karbowane [mąka PSZENNA, margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

barwnik: karoteny), cukier, JAJA].  

Składniki dekoracji: ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, MIGDAŁY, dekoracja romb [czekolada 

biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat: 

wanilia), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, barwniki (tartrazyna*, żółcień chinolinowa*, zieleń S)], masa dekoracyjna 

[rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (słonecznikowy, palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion 

palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy], masa dekoracyjna [cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) 

w zmiennych proporcjach, MLEKO w proszku pełne, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny 

aromat waniliowy], PISTACJE, dekoracja kurka [biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, naturalny 

aromat waniliowy), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, ekstrakty z żywności barwiącej 

(słonecznik, cytryna, rzepa, czarna porzeczka, jabłko), barwnik: kwas karminowy)], logo [czekolada (miazga kakaowa, cukier, 

tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca 

(rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))].  

* Barwniki (tartrazyna, żółcień chinolinowa) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZESZKI PEKAN, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 2074 kJ / 497 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 31 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g 

Węglowodany 48 g 
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 w tym cukry 22 g 

Białko 5,7 g 

Sól 0,06 g 

 

MAZUREK KAJMAKOWY ●  
Ciasto kruche z powidłami śliwkowymi i masą kajmakową z bakaliami  

Składniki: 30 % kajmak [cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny 

palmowy utwardzony, serwatka (z MLEKA), węglany sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat], 21 % spód 

kruchy [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietanka (z MLEKA), żółtka JAJ], 6 % żurawina suszona [żurawina, cukier, 

olej słonecznikowy], 3 % MIGDAŁY prażone, 3 % powidła śliwkowe [śliwki, cukier], miód, śmietanka (z MLEKA), 3 % rodzynki, 

3 % skórka pomarańczowa kandyzowana [skórka pomarańczowa, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], 3 % 

ORZESZKI ARACHIDOWE, 3 % ORZECHY WŁOSKIE.  

Składniki dekoracji: żonkil z masy plastycznej [masa plastyczna (cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy) 

całkowicie utwardzone w zmiennych proporcjach, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat), 

syrop glukozowy, środki barwiące (gliceryna, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, barwniki (tartrazyna*, żółcień 

pomarańczowa*, czerwień koszenilowa*))]. 

*Barwniki (tartrazyna*, żółcień pomarańczowa*, czerwień koszenilowa*) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 

skupienie uwagi u dzieci.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 

Wartość energetyczna 1721 kJ / 411 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 

miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 22 g 

 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,4 g 

Węglowodany 46 g 

 w tym cukry 28 g 

Białko 7,1 g 

Sól 0,17 g 

 

 

MAZUREK POMARAŃCZOWY ●  
Aromatyczne, mocno nasączone ciasto pomarańczowe z dodatkiem percepanu i wiórków kokosowych.  

Całość wykończona czekoladą mleczną. 

Składniki: 90 % ciasto pomarańczowe [49 % percepan (cukier, MIGDAŁY, stabilizatory (sorbitole, inwertaza), syrop glukozowy, 

substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), masło (z MLEKA), masa JAJOWA 

pasteryzowana, żółtka JAJ pasteryzowane, 6 % wiórki kokosowe, mąka PSZENNA, skórka pomarańczowa, sól], 8 % czekolada 

mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny 

aromat waniliowy], dekoracja z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, środek barwiący (tłuszcz kakaowy, żółcień chinolinowa*)], 

makaronik [ciasto (cukier, mączka MIGDAŁOWA, białko JAJ w proszku, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), olej rzepakowy, syrop glukozowy, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, substancja zagęszczająca: guma guar), woda, barwnik: tartrazyna*].  

* Barwniki tartrazyna i żółcień chinolinowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA LIMONKOWA 

Czekolada rubinowa, ganasz limonkowy. 

Składniki: 49 % ganasz limonkowy [czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 35,1 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 15% pulpa 

z limonki, miód, masło (z MLEKA), pasta limonkowa (syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, 11% koncentrat soku z 

limonki, koncentrat soku z cytryny, substancja zagęszczająca (acetylowany adypinian diskrobiowy), naturalny aromat 

cytrynowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt ze szpinaku i pokrzywy)], 51 % korpus [96 % 
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czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), wanilina), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, barwniki (żółcień chinolinowa*, tartrazyna*, 

zieleń S))]. 

* Barwniki tartrazyna i żółcień chinolinowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA MALINOWA 

Czekolada rubinowa, ganasz malinowy. 

Składniki: 58 % ganasz malinowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z 

SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 13 % pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, 16 % maliny, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: betanina, ekstrakty roślinne, stabilizator: pektyny, aromaty), miód, masło (z 

MLEKA)], 42 % korpus [96 % czekolada rubinowa (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), tłuszcz kakaowy, 

barwnik: tlenki żelaza]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

PRALINA TRUSKAWKOWA 

Czekolada biała, ganasz truskawkowy. 

Składniki: 55 % ganasz truskawkowy [54 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 13 % pasta truskawkowa (syrop glukozowy, 33 % pulpa 

i sok truskawkowy, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt roślinny, stabilizator: pektyny, aromaty), miód, 

masło (z MLEKA)], korpus [94 % czekolada biała (tłuszcz kakaowy, cukier, MLEKO pełne w proszku, śmietanka w proszku (z 

MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: wanilina), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, 

barwniki (żółcień chinolinowa*, czerwień allura*))]. 

* Barwniki żółcień chinolinowa i czerwień allura mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

SERNIK CYTRYNOWY 
Biszkopt cytrynowy z masą serową ze skórką cytrynową wykończony chrupiącą polewą. 

Składniki: 76 % masa serowa [29 % twaróg tłusty mielony, śmietanka (z MLEKA), mieszanka ze stabilizatorem (cukier, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, skrobia PSZENNA, olej roślinny (palmowy), skrobia modyfikowana (acetylowany adypinian 

diskrobiowy), białka JAJ w proszku, aromaty, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól), 

JAJA, cukier, 2 % skórka z cytryny], 16 % biszkopt cytrynowy [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia 

ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), 

JAJA, olej rzepakowy, 3 % sok z cytryny, MLEKO, pasta cytrynowa (syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, 23 % 

skoncentrowany sok z cytryny, aromat, woda, substancja zagęszczająca: acetylowany adypinian diskrobiowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: kurkumina)], 8 % polewa [pasta z ciasteczkami (olej słonecznikowy, cukier, 20 % 

kawałki biszkoptów (mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), skrobia PSZENNA, MLEKO, JAJA, substancje spulchniające 

(węglany sodu, węglan amonu), aromaty, sól), MLEKO odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromaty, przeciwutleniacz: ekstrakt rozmarynu, barwnik: karoteny), polewa (cukier, tłuszcze roślinne w 

zmiennych proporcjach (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy), MLEKO pełne w proszku, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TARTA KAJMAKOWA 

Ciasto kruche wypełnione kajmakiem i bakaliami 

Składniki: 30% kajmak [cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny 

palmowy utwardzony, serwatka (z MLEKA), regulator kwasowości: węglany sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 
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aromat], 21% ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), 

woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), naturalny aromat waniliowy], powidła śliwkowe [śliwki, cukier, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu], żurawina suszona [żurawina, cukier, olej słonecznikowy], miód, śmietana (z MLEKA), 

MIGDAŁY, rodzynki, skórka pomarańczowa kandyzowana (skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy), ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja 

żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi)]. 

Składniki dekoracji: żonkil z masy plastycznej [masa plastyczna (cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy) 

całkowicie utwardzone w zmiennych proporcjach, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat), 

syrop glukozowy, środki barwiące (gliceryna, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, barwniki (tartrazyna*, żółcień 

pomarańczowa*, czerwień koszenilowa*))], MIGDAŁY. 

* Barwniki (tartrazyna, żółcień pomarańczowa, czerwień koszenilowa) zawarte w dekoracji (żonkil z czekolady plastycznej) 

mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZECHY LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, 

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

TARTA WIELKANOCNA 

Ciasto kruche wypełnione kajmakiem i masą serową, wykończone płatkami migdałów 

Składniki: 50 % masa serowa [33 % ser twarogowy śmietankowy półtłusty (MLEKO, śmietanka (z MLEKA), MLEKO w proszku, 

kultury mleczarskie), 28 % serek mascarpone (śmietanka (z MLEKA), MLEKO, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, 

żółtka JAJ pasteryzowane, mieszanka ze stabilizatorem (cukier, glukoza, żelatyna wieprzowa, LAKTOZA (z MLEKA), substancja 

zagęszczająca: guma tara), woda, sok z cytryny], 27 % ciasto kruche [mąka PSZENNA, cukier, masło (z MLEKA), margaryna 

(tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (z SOI), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny), masa JAJOWA pasteryzowana, żółtka JAJ 

pasteryzowane, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat 

waniliowy, aromat maślany], 21 % kajmak [cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, 

tłuszcz roślinny palmowy utwardzony, serwatka (z MLEKA), węglany sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

aromat], żel dekoracyjny [woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 

barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z marchwi], MIGDAŁY. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

TORT ZAJĄCZEK  
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem malinowym. 

Składniki: 23 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 23 % 

krem malinowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 14 

% nadzienie malinowe (60 % maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu), 5 % pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, 16 % maliny, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: betanina, ekstrakty roślinne, stabilizator: pektyny, aromaty), 3 % maliny 

liofilizowane], 15 % chrupiąca masa prażynek [polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z 

ziaren palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), 20 % prażynki (mąka PSZENNA, 

cukier, koncentrat masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja 

spulchniająca: węglany sodu), 5 % maliny liofilizowane], poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, 

aromaty].  

Składniki dekoracji: dekoracja z masy cukrowej [masa cukrowa biała (cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (z ziaren 

palmowych, rzepakowy, kokosowy), woda, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: 

karboksymetyloceluloza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

maltodekstryna, aromat: wanilina), masa cukrowa różowa (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy, skrobia ziemniaczana, 
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skrobia PSZENNA), środki barwiące (gliceryna, tlenek krzemu, glikol propylenowy, barwniki (azorubina*, żółcień 

chinolinowa*, brąz HT)), nadruk (barwniki: (tartrazyna*, żółcień pomarańczowa*, błękit brylantowy FCF, azorubina*))], 

polewa [rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z ziaren palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w 

proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty], prażynki [mąka PSZENNA, cukier, koncentrat masła (z MLEKA), LAKTOZA (z 

MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU. 

* Barwniki (azorubina, tartrazyna, żółcień pomarańczowa, żółcień chinolinowa), zawarte w dekoracji z masy cukrowej, mogą 

mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TORT PASCHA 

Masa serowa z bakaliami, na kruchym spodzie, wykończona polewą z migdałami 

Składniki: 81 % masa serowa [52 % ser twarogowy śmietankowy półtłusty (MLEKO, śmietanka, MLEKO w proszku, kultury 

mleczarskie), cukier, masło (z MLEKA), śmietanka (z MLEKA), MIGDAŁY karmelizowane (MIGDAŁY, woda, cukier), żółtka JAJ 

pasteryzowane, rodzynki, skórka cytrynowa kandyzowana (skórka cytrynowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), skórka pomarańczowa kandyzowana 

(skórka pomarańczowa, inwertowany syrop cukrowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), żelatyna wieprzowa, pasta 

waniliowa (syrop glukozowy i fruktozowy, cukier, skrobia kukurydziana, nasiona wanilii, aromaty, substancja zagęszczająca: 

karagen, barwnik: ekstrakt z papryki)], 10 % kruchy spód [mąka PSZENNA, masło (z MLEKA), cukier, śmietanka (z MLEKA), 

żółtka JAJ], 9 % polewa [30 % MIGDAŁY karmelizowane (MIGDAŁY, woda, cukier), masło (z MLEKA), miód, cukier, śmietanka 

(z MLEKA)]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI 

PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY. 

 

ZAJĄC WIELKANOCNY Z CZEKOLADY 
Czekolada mleczna dekorowana czekoladą białą i deserową. 

Masa kakaowa w czekoladzie mlecznej min. 33,6%, masa kakaowa w czekoladzie deserowej min. 72,5%. 

Składniki: czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy], czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, LAKTOZA (z MLEKA), 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], czekolada deserowa [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu)], lakier spożywczy [szelak, olej roślinny, spirytus]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1503 kJ / 358 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do 
+9 ℃, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 16 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,0 g 
Węglowodany 48 g 
 w tym cukry 42 g 
Białko 4,3 g 
Sól 0,15 g 
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HALLOWEEN 

TORCIK ROCKY ROAD ● 
Biszkopty brownie przełożone musem czekoladowym 

Składniki: 46% mus czekoladowy [śmietanka (z MLEKA), 32% czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory 

(lecytyny (z SOI), polirycynoleinian poliglicerolu)), masło (z MLEKA), syrop glukozowy], 32% biszkopt brownie [mieszanka 

cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, oleje roślinne (palmowy, canola), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop 

glukozowy, JAJA w proszku, emulgator (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól, substancje spulchniające: sorbinian 

potasu, aromaty, suszone składniki serwatki (z MLEKA)), woda, olej rzepakowy], polewa [rafinowane całkowicie utwardzone 

tłuszcze i oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w 

proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyna (z SOI), aromat].  

Składniki dekoracji: duszek z masy cukrowej (masa cukrowa czarna (cukier, syrop glukozowy, olej roślinny (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy), woda, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, 

emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, maltodekstryna, wanilia, 

barwnik: węgiel roślinny), masa cukrowa biała (cukier, syrop glukozowy, woda, utwardzony tłuszcz roślinny, substancja 

żelująca: tragakanta, olej roślinny, substancja stabilizująca: glicerol, kwas cytrynowy, aromat waniliowy), marcepan (cukier, 

MIGDAŁY, substancja stabilizująca: sorbitole, syrop glukozowy, substancja zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, inwertaza, 

kwas cytrynowy), środek barwiący (gliceryna, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, barwniki (żółcień pomarańczowa*, 

czerwień koszenilowa*))), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz 

roślinny palmowy utwardzony, serwatka (z MLEKA), węglan sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), 

śmietanka (z MLEKA), logo [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz 

kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, czarna porzeczka, jabłko))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, 

NASIONA SEZAMU.  

* Barwniki użyte w dekoracji (żółcień pomarańczowa i czerwień koszenilowa) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 

skupienie uwagi u dzieci. 

 

MUFINKA HALLOWEEN ● 
Mufinka czekoladowa z dekoracją Halloween 

Składniki: mieszanka cukiernicza [cukier, mąka PSZENNA, 15% czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku 

o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w 

proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty], masa JAJOWA pasteryzowana, olej rzepakowy, 

11% czekolada – masa kakaowa minimum 72,5% [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu], 7% czekolada – masa kakaowa minimum 48,5% [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI)], woda, dekoracja [polewa (rafinowane całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (olej 

słonecznikowy, olej palmowy, całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyna (z SOI), aromat), dekoracja Halloween – czekoladka (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, ekstrakt z papryki, MLEKO 

w proszku odtłuszczone, MLEKO skondensowane pełne słodzone, substancja stabilizująca: glicerol, substancja zagęszczająca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: tlenki żelaza)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEAZAMU.  

 

PRALINA DYNIA ● 
Czekolada biała, ganasz o smaku pomarańczowym 

Składniki: 52% ganasz o smaku pomarańczowym [czekolada biała – masa kakaowa minimum 25,9% (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), masło (z MLEKA), 

miód, 3% pasta pomarańczowa (cukier, syrop glukozowy, 9,1% skoncentrowany sok z pomarańczy, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, barwniki (kurkumina, antocyjany), substancje zagęszczające (pektyny, guma ksantanowa), aromaty, 

naturalny aromat z pomarańczy, aromat naturalny)], 50% korpus [47%  czekolada biała – masa kakaowa minimum 27,4% 

(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 47% czekolada 

biała – masa kakaowa minimum 33,9% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, 
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emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środki barwiące (tłuszcz kakaowy, barwniki (żółcień chinolinowa*, 

żółcień pomarańczowa*))].  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

* Barwniki żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

TORT DYNIA ● 
Tort Chruper w dekoracji Halloween 

Składniki: krem russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana], 

biszkopt ciemny [mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, 

substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów 

tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, 

proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma 

ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, 

woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), 

aromaty)], pasta ciasteczkowa [cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, słonecznikowy), 11% kawałki ciasteczek (mąka PSZENNA, 

JAJA), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, odtłuszczone MLEKO w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat], polewa biała [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, 

shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), MLEKO pełne w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyny 

(z SOI), aromat naturalny waniliowy], 5% prażynki [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy, rzepakowy w 

zmiennych proporcjach), bezwodny tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z 

JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), przeciwutleniacz: mieszanina 

tokoferoli], nakropka o smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy], pasta biszkoptowa [syrop glukozowy, cukier, 

MLEKO skondensowane słodzone, aromaty, żółtka JAJ, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, olej z ORZESZKÓW 

ARACHIDOWYCH], 3% konfitura z czarnej porzeczki [czarna porzeczka mrożona, cukier, substancja zagęszczająca: pektyny], 

posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny 

waniliowy], posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz 

MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], pasta o smaku czekoladowym [kakao, cukier, olej 

roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat].  

Składniki masy cukrowej: marcepan [cukier, MIGDAŁY, substancja stabilizująca: sorbitole, syrop glukozowy, substancja 

zagęszczająca: karboksymetyloceluloza, inwertaza, kwas cytrynowy] czekolada [syrop glukozowy, cukier, miazga kakaowa, 

tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], środki barwiące [gliceryna, dwutlenek krzemu, 

glikol propylenowy, barwniki (tartrazyna*, żółcień chinolinowa*, żółcień pomarańczowa*, czerwień koszenilowa*, błękit 

brylantowy, brąz)].  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

* Barwniki tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa i czerwień koszenilowa, stosowane do barwienia masy 

cukrowej, mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
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DANIA NA WYNOS 

BOTWINKA Z KOPERKIEM 
Składniki: woda, 13% botwinka, śmietana (z MLEKA), marchew, SELER korzeń, pietruszka korzeń, ziemniaki, buraki gotowane, 

2% koper, cytryna, mąka PSZENNA, ocet spirytusowy, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, cukier, lubczyk suszony. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 215 kJ / 51 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 2,8 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,6 g 
Węglowodany 5,5 g 
 w tym cukry 1,4 g 
Białko 1,1 g 
Sól 0,24 g 

 

 

ZUPA KURKOWA 
Składniki: wywar mięsko-warzywny [woda, porcja rosołowa z kurczaka, marchew, SELER korzeń, pietruszka korzeń, filet z 

kurczaka, por, cebula biała, schab wieprzowy, pietruszka nać, lubczyk, sól, pieprz, przyprawa (woda, sól, wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe), ocet, wyciąg z lubczyka, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat)], 

ziemniaki, 16% kurki świeże (Pieprznik jadalny), marchew, cebula biała, boczek wędzony [85% boczek wieprzowy, woda, sól, 

stabilizator: trifosforany, glukoza, białko wieprzowe, przeciwutleniacz: izoskorbinian sodu, maltodekstryna, aromaty dymu 

wędzarniczego, substancja konserwująca: azotyny], śmietana (z MLEKA), koper, masło (z MLEKA) mąka PSZENNA, kurkuma, 

czosnek, sól. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 402 kJ / 96 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 5,3 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,6 g 
Węglowodany 8,9 g 
 w tym cukry 0,8 g 
Białko 3,2 g 
Sól 0,17 g 

 

 

KREM Z SUSZONYCH POMIDORÓW 
Składniki: woda, pomidory pelati w soku pomidorowym [74% pomidory całe bez skórki, sok pomidorowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy], 6,9% pomidory suszone w oleju z ziołami [59,5% pomidory suszone nasączone(pomidory 

suszone, woda, cukier, sól, ocet winny), 40% olej roślinny rzepakowy, 0,5% mieszanka ziół], marchew, SELER korzeń, 

pietruszka korzeń, cebula, koncentrat pomidorowy [100% pomidory], czosnek, sól, pieprz, cukier, bazylia świeża. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 246 kJ / 58 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 1,7 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g 
Węglowodany 8,6 g 
 w tym cukry 3,9 g 
Białko 2,1 g 
Sól 0,50 g 
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ŻUREK Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ I BOCZKIEM 
Składniki: woda, zakwas [woda, 9% mąka ŻYTNIA, 6% mąka PSZENNA razowa, czosnek, majeranek, liść laurowy, ziele 

angielskie], 20% biała kiełbasa [90% mięsko wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, woda, sól, przyprawy naturalne], śmietanka (z 

MLEKA), marchew, SELER, 7% boczek parzony, pietruszka korzeń, chrzan korzeń, czosnek, borowiki suszone, lubczyk, sól, 

pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 647 kJ / 156 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 12 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3 g 
Węglowodany 6,8 g 
 w tym cukry 1,2 g 
Białko 6,2 g 
Sól 0,44 g 

 

 

KREM Z BIAŁYCH SZPARAGÓW 
Składniki: 30% białe szparagi, woda, śmietanka (z MLEKA), cebula biała, masło (z MLEKA), mąka PSZENNA, sól, pieprz, cukier. 

MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 410 kJ / 99 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 8,1 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,0 g 
Węglowodany 5,1 g 
 w tym cukry 0,5 g 
Białko 1,5 g 
Sól 0,16 g 

 

 

ORIENTALNY KREM Z MARCHWI 
Składniki: woda, 33% marchew, 10% mleczko kokosowe [85% ekstrakt kokosowy, woda], cebula biała, sok pomarańczowy 

[sok pomarańczowy 100 % z zagęszczonego soku pomarańczowego, kwas askorbinowy], jabłka, limonka, imbir, 0,3% pasta 

curry [czosnek, szalotka, olej SOJOWY, trawa cytrynowa, 8% chili, sól, nasiona kolendry, galangal, 3% kurkuma mielona, curry 

mielone, kmin mielony], kolendra, papryka mielona ostra, kurkuma, sól, cukier, liście limonki. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU, SELER, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 181 kJ / 43 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 2,1 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,8 g 
Węglowodany 5,4 g 
 w tym cukry 1,9 g 
Białko 0,7 g 
Sól 0,10 g 

 

GULASZ Z CIECIERZYCY 
Składniki: 34% ciecierzyca sucha, marchew, bakłażan, cukinia, cebula czerwona, koncentrat pomidorowy [100% pomidory], 

olej rzepakowy, papryka chili, sól, pieprz czarny, majeranek, papryka mielona słodka, cukier, zioła suszone, pieprz różowy.  

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, SELER, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I 

MIĘCZAKI. 
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Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 712 kJ / 169 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 7,6 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,5 g 
Węglowodany 27 g 
 w tym cukry 5,1 g 
Białko 7,5 g 
Sól 0,31 g 

 

 

STROGONOW Z WOŁOWINĄ 
Składniki: 26% wołowina zrazowa, pieczarki, cebula, ogórki konserwowe [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, 

mieszanka przypraw (zawiera GORCZYCĘ)], papryka konserwowa [papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy], koncentrat pomidorowy [100% pomidory], mąka PSZENNA, sól, pieprz, ziele 

angielskie, papryka słodka mielona, liście laurowe. 

MOŻE ZAWIERAĆ: MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY 

NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, SELER, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 319 kJ / 75 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 1,2 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,5 g 
Węglowodany 3,5 g 
 w tym cukry <0,5 g 
Białko 13 g 
Sól 0,09 g 

 

 

SOS BOLOGNESE 
Składniki: łopatka wieprzowa, pulpa pomidorowa [rozdrobnione pomidory, sok pomidorowy, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy], cebula biała, marchew, SELER korzeń, pietruszka korzeń, koncentrat pomidorowy [100% pomidory], czosnek, olej 

rzepakowy, sól, pieprz, majeranek, papryka mielona słodka, cukier, zioła suszone, papryka mielona ostra. 

MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, MLEKO, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, 

ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU, GORCZYCĘ, RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI. 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 520 kJ / 125 kcal 

Produkt pasteryzowany. 
 
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 8,4 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g 
Węglowodany 5,4 g 
 w tym cukry 1,8 g 
Białko 7,0 g 
Sól 0,32 g 
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DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA 

TORT CZEKOLADOWY NA DZIEŃ BABCI 
Biszkopty o smaku czekoladowym z warstwą nadzienia z czarnej porzeczki i kremem czekoladowym. 

Składniki: 39 % krem czekoladowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], 30 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, 

skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), 0,9 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka 

z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], polewa [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, 

shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku 

(z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 7 % nadzienie z czarnej porzeczki [65 % czarna 

porzeczka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, alginian sodu), substancja konserwująca: 

sorbinian potasu], 6 % poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: polewa [syrop glukozowy, woda, cukier, 10 % czekolada w proszku (proszek kakaowy, syrop glukozowo – 

fruktozowy, miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI)), cukier, 

substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, kwas: kwas mlekowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych], dekoracja z kremu czekoladowego [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, 

masa JAJOWA pasteryzowana), pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny 

(z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy 

o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny 

waniliowy], kwadrat z czekolady deserowej i mlecznej [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], kwadrat z czekolady białej i mlecznej 

[czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], kulka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], logo czekoladowe [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, 

czarna porzeczka, jabłko))], malina liofilizowana, napis [rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z nasion 

palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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TORT CZEKOLADOWY NA DZIEŃ DZIADKA 
Biszkopty o smaku czekoladowym z warstwą nadzienia z czarnej porzeczki i kremem czekoladowym. 

Składniki: 39 % krem czekoladowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy 

w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych 

i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA 

pasteryzowana), pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), 

emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], 30 % biszkopt o smaku czekoladowym [mieszanka cukiernicza (cukier, 

skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany 

sodu), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych), 0,9 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat 

naturalny waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), JAJA, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, mieszanka 

z emulgatorami (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sole 

sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], polewa [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, słonecznikowy, 

shea, rzepakowy w zmiennych proporcjach), proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku 

(z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 7 % nadzienie z czarnej porzeczki [65 % czarna 

porzeczka, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (pektyny, alginian sodu), substancja konserwująca: 

sorbinian potasu], 6 % poncz o smaku waniliowym [cukier, woda, aromat waniliowy]. 

Składniki dekoracji: polewa [syrop glukozowy, woda, cukier, 10 % czekolada w proszku (proszek kakaowy, syrop glukozowo – 

fruktozowy, miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z SOI)), cukier, 

substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, kwas: kwas mlekowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych], dekoracja z kremu czekoladowego [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry 

kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, 

masa JAJOWA pasteryzowana), pasta kakaowa (kakao, cukier, olej roślinny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny 

(z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], posypka z czekolady [cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy 

o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy], 

posypka z czekolady mlecznej [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, aromat naturalny 

waniliowy], kwadrat z czekolady deserowej i mlecznej [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: 

lecytyny (z SOI), emulgator: polirycynooleinian poliglicerolu), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], kwadrat z czekolady białej i mlecznej 

[czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy)], kulka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, 

emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy], logo czekoladowe [czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 

kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), nadruk (tłuszcz kakaowy, cukier, barwniki: kurkumina, żywność barwiąca (rzodkiew, 

czarna porzeczka, jabłko))], napis [rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z nasion palmy), cukier, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
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WALENTYNKI 

BABECZKA WALENTYNKOWA  
Ciasto kruche z kremem budyniowym i owocami 

Składniki: 57% krem budyniowy [śmietanka (z MLEKA), woda, krem o smaku waniliowym (cukier, skrobia modyfikowana, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje żelujące (difosforany, siarczan wapnia, fosforany sodu), 

substancja zagęszczająca: alginian sodu, sól, aromaty, barwniki (ryboflawiny, karoteny))], 25% ciasto kruche [mąka PSZENNA, 

cukier, masło (z MLEKA), margaryna (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), woda, emulgatory (lecytyny (ze słonecznika), 

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, 

przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), masa JAJOWA pasteryzowana, syrop skrobiowy, proszek do pieczenia (substancje 

spulchniające: difosforany, węglany sodu), aromat waniliowy], 14% owoce [mandarynki w syropie (mandarynki, woda, 

cukier), winogrono, kiwi, owoce sezonowe], nadzienie truskawkowe [80% truskawki, cukier, woda, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], żel dekoracyjny [woda, cukier, 

substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt z 

marchwi], dekoracja serce [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat 

waniliowy, barwnik: kwas karminowy, ekstrakt z papryki]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, SOJĘ, NASIONA SEZAMU.   

 

MONOPORCJA WALENTYNKOWA  
Czekolada biała, ganasz o smaku truskawkowym. 

Składniki: Składniki: 75% mus malinowy [śmietanka pasteryzowana (z MLEKA), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), żółtka JAJ pasteryzowane, woda, żelatyna 

wieprzowa], 39% żel truskawkowy [żel truskawkowy (cukier, woda, 16% owoc truskawki, substancje zagęszczające (skrobia 

modyfikowana, acetylowany adypinian diskrobiowy), syrop glukozowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: czerwień allura*), woda, żelatyna wieprzowa], 16% żelka malinowa 

[80% maliny mrożone, cukier, woda, żelatyna wieprzowa], 12% biszkopt czekoladowy [ciasto (cukier, skrobia ziemniaczana, 

mąka PSZENNA, kakao w proszku, syrop glukozowy, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), serwatka w 

proszku (z MLEKA), emulgatory (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 

czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat 

waniliowy), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), masa JAJOWA pasteryzowana, JAJA, olej rzepakowy, mąka 

PSZENNA, mieszanka z emulgatorem (substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, emulgatory (mono- i diglicerydy 

kwasów tłuszczowych, sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych), aromaty)], czekolada z pokruszonymi 

ciasteczkami [34,5% czekolada mleczna z karmelem (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13% cukier karmelizowany, 

masa kakaowa, cukier, aromat naturalny), cukier, tłuszcz roślinny (słonecznikowy), granulki ciasteczkowe (mąka PSZENNA, 

cukier, mąka słodowa PSZENNA, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, środek spulchniający: węglany sodu, 

sól, aromat naturalny waniliowy), MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), ekstrakt z papryki], złoto 

jadalne.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU.  

*Barwnik czerwień allura zawarty w żelu truskawkowym może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

MUFINKI WALENTYNKOWE  
Muffinki czekoladowe z nadzieniem wiśniowym. 

Składniki: ciasto [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, 15 % czekolada w proszku (cukier, miazga kakaowa, kakao 

w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu), skrobia PSZENNA, skrobia, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

MLEKO w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromaty), 25 %_nadzienie wiśniowe (80 % 

wiśnie, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma gellan, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), olej rzepakowy, JAJA, polewa (rafinowane całkowicie utwardzone 

tłuszcze i oleje roślinne (słonecznikowy, palmowy, z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 

pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina), czekolada (miazga kakaowa, cukier, 

tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)), woda], serce z czekolady [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
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emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, barwnik: karminy, ekstrakt z papryki], polewa [rafinowane 

całkowicie utwardzone tłuszcze i oleje roślinne (słonecznikowy, palmowy, z nasion palmy), cukier, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat: etylowanilina]. 

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 

PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

WALENTYNKOWY TORT CHRUPIĄCA MALINA 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem malinowym. 

Składniki: 29 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 21 % 

chrupiąca masa prażynek [polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z ziaren palmy), cukier, 

MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), 20 % prażynki (mąka PSZENNA, cukier, koncentrat 

masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja spulchniająca: 

węglany sodu), 5 % maliny liofilizowane], 20 % krem malinowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne 

(palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 

estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), 

cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 13 % nadzienie malinowe (60 % maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: 

pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 5 % pasta malinowa (70 % 

maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 3 % maliny 

liofilizowane], krem russel [masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana], 

poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, aromat].  

Składniki dekoracji: polewa [polewa rubinowa (cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z oliwek), MLEKO odtłuszczone 

w proszku, czekolada couverture 10,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), MLEKO pełne w 

proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy), olej 

rzepakowy, maliny liofilizowane], serce [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), 

naturalny aromat waniliowy, barwnik: kwas karminowy, ekstrakt z papryki], czerwony kwadrat [czekolada biała (cukier, 

tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat naturalny waniliowy), 

preparat barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*)], ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny waniliowy], sprężynka z czekolady [miazga 

kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu)]  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

WALENTYNKOWY TORT CHRUPIĄCA MALINA PAKOWANY 
Biszkopt w połączeniu z chrupiącą warstwą prażynek i kremem malinowym. 

Składniki: 25 % biszkopt [mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające 

(difosforany, węglany sodu), skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, aromat), JAJA, olej rzepakowy, MLEKO], 23 % 

krem malinowy [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 

proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 14 

% nadzienie malinowe (60 % maliny, cukier, woda, substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu), 5 % pasta malinowa (syrop glukozowy, cukier, 16 % maliny, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: betanina, ekstrakty roślinne, stabilizator: pektyny, aromaty), 3 % maliny 

liofilizowane], 16 % chrupiąca masa prażynek [polewa biała (rafinowane oleje i tłuszcze roślinne (słonecznikowy, palmowy, z 

ziaren palmy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), 20 % prażynki (mąka PSZENNA, 

cukier, koncentrat masła (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), białka MLEKA, sól, ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), substancja 

spulchniająca: węglany sodu), 5 % maliny liofilizowane], poncz o smaku cytrynowym [cukier, woda, kwas cytrynowy, 

aromaty], rozetka [krem russel (masło (z MLEKA), margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych 
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proporcjach), woda, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 

lecytyny), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, barwnik: annato), cukier, masa JAJOWA pasteryzowana), 

polewa (cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z oliwek), MLEKO odtłuszczone w proszku, czekolada couverture 10,5 

% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny 

(ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty), MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze 

słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty)], polewa [cukier, tłuszcze roślinne (słonecznikowy, oliwa z oliwek), MLEKO 

odtłuszczone w proszku, czekolada couverture 10,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne 

w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty), MLEKO pełne w proszku, 

miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), kwas: kwas cytrynowy, aromaty], posypka [cukier, tłuszcz kakaowy, 

MLEKO pełne w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, barwnik: 

kwas karminowy], sprężynka z czekolady [miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), 

polirycynooleinian poliglicerolu)], ażurek sowa [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: 

lecytyny (ze słonecznika), aromaty], krążek z czekolady [czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 

LAKTOZA (z MLEKA), emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty), czekolada couverture (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO 

odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, 

aromaty)], serce [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, barwnik: kwas 

karminowy, ekstrakt z papryki], maliny liofilizowane.  

MOŻE ZAWIERAĆ: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, 

ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 1856 kJ / 445 kcal 

Przechowywać w temperaturze od +2 do +9°C, 
w miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 29 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 11 g 
Węglowodany 42 g 
 w tym cukry 36 g 
Białko 4,2 g 
Sól 0,25 g 

 

 

CZTERY STRONY CZEKOLADY – EDYCJA WALENTYNKOWA 
Zestaw pralin w czterech smakach: słony karmel w czekoladzie mlecznej, cappuccino w czekoladzie białej, whisky w 

czekoladzie deserowej, truskawkowa w czekoladzie rubinowej 

• PRALINA SŁONY KARMEL Czekolada mleczna, ganasz o smaku słonego karmelu. Składniki: 50 % ganasz o smaku 
słonego karmelu [52 % czekolada mleczna o smaku karmelowym – masa kakaowa minimum 31,7 % (cukier, tłuszcz 
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, 1,5 % cukier karmelizowany, 
syrop z karmelizowanej glukozy, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat naturalny), śmietanka (z MLEKA), 
miód, masło (z MLEKA), alkohol (wódka), kajmak (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, 
syrop glukozowy, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, aromat), sól], 
38 % korpus [44 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6  % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44 % czekolada 
mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, 
MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromat), środek barwiący 
(tłuszcz kakaowy, barwnik: czerwień allura*, tlenki żelaza)], 12 % nadzienie o smaku karmelowym z ciasteczkami 
[34,5 % czekolada mleczna z karmelem i ciasteczkami (MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, 13 % cukier 
karmelizowany, miazga kakaowa, cukier, naturalny aromat), cukier, tłuszcz roślinny słonecznikowy, kawałki ciasteczek 
(mąka PSZENNA, cukier, mąka słodu PSZENICY, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), skrobia PSZENNA, substancja 
spulchniająca: wodorowęglan sodu, sól, naturalny aromat waniliowy), MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: 
lecytyny (z SOI), barwnik: ekstrakt z papryki)]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, 
ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA SEZAMU. 
* Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PRALINA CAPPUCCINO Czekolada biała, ganasz o smaku cappuccino. Składniki: 63 % ganasz o smaku cappuccino 
[57 % czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 45,1 % (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne 
w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy, aromaty), 
śmietanka (z MLEKA), alkohol (likier Baileys (whiskey, śmietanka (z MLEKA), kakao, wanilia)), miód, masło (z MLEKA), 
kawa rozpuszczalna], 37 % korpus [44 % czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, MLEKO 
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odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 44 % czekolada biała (cukier, 
tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), środek 
barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik azorubina*), tłuszcz kakaowy]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI 
ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 
PISTACJE, NASIONA SEZAMU. * Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 
dzieci. 

• PRALINA WHISKEY Czekolada deserowa, ganasz z whisky. Składniki: 64 % ganasz z whisky [śmietanka (z MLEKA), 
44 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z 
SOI), naturalny aromat waniliowy), czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33,6 % (cukier, tłuszcz kakaowy, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 15 % alkohol 
(whisky), miód, masło (z MLEKA)], 37 % korpus [43 % czekolada – masa kakaowa minimum 72,3% (miazga kakaowa, 
cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), 43 % czekolada – masa kakaowa 
minimum 72,5 % (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian 
poliglicerolu)), środek barwiący (tłuszcz kakaowy, barwnik: azorubina*]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI 
ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, 
PISTACJE, NASIONA SEZAMU. * Barwnik azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 
dzieci. 

• PRALINA TRUSKAWKOWA Czekolada rubinowa, ganasz truskawkowy. Składniki: 52 % korpus [94 % czekolada 
rubinowa couverture – masa kakaowa minimum 47,3 % (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, 
MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat 
waniliowy), tłuszcz kakaowy, barwnik: tlenki żelaza], 47 % ganasz truskawkowy [czekolada biała (cukier, tłuszcz 
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyny (z SOI), naturalny aromat waniliowy), śmietanka (z MLEKA), 
miód, masło (z MLEKA), 4 % pasta truskawkowa (60 % truskawki, syrop cukrowy (woda, cukier), syrop glukozowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator, aromaty, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: 
czerwień allura*), 3 % truskawki liofilizowane]. MOŻE ZAWIERAĆ: GLUTEN, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, 
MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 
SEZAMU. * Barwnik czerwień allura może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

• PIECZĘĆ CUKIERNI SOWA Składniki: 97 % czekolada rubinowa couverture – masa kakaowa minimum 47,3 % [cukier, 
tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (z 
SOI), kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat waniliowy]. MOŻE ZAWIERAĆ: JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE, 
MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, ORZECHY NERKOWCA, ORZESZKI PEKAN, PISTACJE, NASIONA 
SEZAMU. 

 

Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna 2234 kJ / 537 kcal 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w 
miejscu suchym, nienasłonecznionym. 

Tłuszcze 37 g 
 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 23 g 
Węglowodany 44 g 
 w tym cukry 39 g 
Białko 6,3 g 
Sól 0,24 g 

 

 

 


