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Bułka bagietka 250 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA, woda, mąka ŻYTNIA, cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, polepszacz : [mąka
PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy ].

Bułka bagietka żytnia 250 g
[pieczywo żytnio-pszenne]

Składniki: mąka ŻYTNIA typ 720 (35,5%), woda, mąka PSZENNA, drożdże piekarskie, sól, cukier, słód ŻYTNI, polepszacz :
[mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka duża poznańska 100 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy,
całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka wieloziarnista 65 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka PSZENNA typ 1850 (graham), płatki OWSIANE, 6 ziaren (3,4%): [płatki ŻYTNIE ,
płatki OWSIANE , siemię lniane , słonecznik , otręby ŻYTNIE ,płatki SOI], drożdże piekarskie, pestki dyni (2,3%), ziarna
słonecznika (1,7%), nasiona SOI (1,6%), sól, cukier, słód ŻYTNI, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy,
całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.].

Bułka grahamka 60 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka PSZENNA typ 1850 (graham) (21,2%), sól, drożdże piekarskie, margaryna: [oleje i
tłuszcze roślinne (olej rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów
tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], cukier, słód
ŻYTNI, polepszacz : [mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator :E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy , enzymy].

Bułka kukurydziana 65 g
[pieczywo pszennokukurydziane]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mieszanka kukurydziana (24,4%): [mąka kukurydziana (55%) mąka PSZENNA, GLUTEN
PSZENNY , sól , skrobia kukurydziana, emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki : kwas askorbinowy , enzymy], mąka
kukurydziana (2,4%), drożdże piekarskie.

Bułka mała 55 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA, drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy,
całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator :E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka Marcinek 60 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA, woda, mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa, drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze
roślinne (olej rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych,
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estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, słód ŻYTNI,
polepszacz : [mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy , enzymy].

Bułka Rustico 100 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, olej rzepakowy, sól, drożdże piekarskie, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator:węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka simply 55 g
[pieczywo pszenno- żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA , drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej
rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka wrocławska 350 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA , drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej
rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator :E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka z dynią 60 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, pestki dyni (13,9%), mąka ŻYTNIA , drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze
roślinne (olej rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych,
estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka
PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka z sezamem 65 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA, cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, SEZAM (1,2%), polepszacz :
[mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka żytnia 55 g /
Paluch żytni 90 g
[pieczywo żytnio-pszenne]

Składniki: mąka ŻYTNIA typ 720 (35,5%), woda, mąka PSZENNA , drożdże piekarskie, sól, cukier, słód ŻYTNI, polepszacz :
[mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka wieloziarnista z
żurawiną 80 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka PSZENNA typ 1850 (graham), żurawina (8,9%), 6 ziaren (3,6%): [płatki ŻYTNIE ,
płatki OWSIANE , siemię lniane , słonecznik , otręby ŻYTNIE ,płatki SOI.], drożdże piekarskie, ziarna słonecznika (1,9%),
nasiona SOI (1,7%), sól, cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy], słód ŻYTNI.
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Bułka kejzerka 55 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, drożdże piekarskie, sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy, całkowicie
uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i
poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA , stabilizator: węglan
wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka kajzerka z makiem 55g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, drożdże piekarskie, mak (2,0%), sól, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy,
całkowicie uwodorniony olej rzepakowy), woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.], cukier, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator :E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Bułka pikantna 65 g
[pieczywo pszenne z ziołami i
przyprawami]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA, 6 ziaren: [płatki ŻYTNIE , płatki OWSIANE , siemię lniane , słonecznik ,
otręby ŻYTNIE ,płatki SOI], mieszanka do pizzy (3,5%): [maka PSZENNA , cukier , sól MLEKO w proszku , emulgator
(E472e) , kompozycja ziolowa , regulator kwasowości (E262)], sól, cukier, drożdże piekarskie, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Paluch 80 g, 100 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA , cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, polepszacz : [mąka
PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Paluch wieloziarnisty80g,110g Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka PSZENNA typ 1850 (graham), dekor złocisty (3,4%): [złote i brązowe siemię lniane ,
[pieczywo pszenne]
sól kamienna gruba, SEZAM , słonecznik , czarnuszka, przyprawy], 6 ziaren (3,4%): [płatki ŻYTNIE , płatki OWSIANE , siemię
lniane , słonecznik , otręby ŻYTNIE, płatki SOI.], drożdże piekarskie, pestki dyni (2,3%), ziarna słonecznika (1,7%), nasiona SOI
(1,6%), sól, cukier, słód ŻYTNI, margaryna: [oleje i tłuszcze roślinne (olej rzepakowy, całkowicie uwodorniony olej rzepakowy),
woda, emulgatory (mono diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat.].
Precel z makiem 80 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA, cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, mak (1,1%), polepszacz :
[mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Precel z sezamem 80g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA, woda, mąka ŻYTNIA, cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, SEZAM (1,1%), polepszacz :
[mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy , enzymy]
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Precel z solą 80 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA , sól (2,5%), cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, polepszacz : [mąka
PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator :E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Precel z serem 80g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA, cukier, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, wiórki do pizzy : [MLEKO,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, sól, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik:B-karoten], polepszacz : [mąka
PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator: E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Ciabatta 100 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, sól, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, słód ŻYTNI, polepszacz : [mąka PSZENNA ,
stabilizator: węglan wapnia ; emulgator E472e, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Ciabatta z ziołami 100 g
[pieczywo pszenne z
dodatkiem ziół]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, sól, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, zioła do pizzy (0,6%): [oregano, czosnek, cząber,
bazylia, cebula], słód ŻYTNI, polepszacz : [mąka PSZENNA , stabilizator: węglan wapnia ; emulgator E472e, środki do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy , enzymy].

Chleb cebulowy 400 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA , cebula smażona (9,3%): [Cebula (76%), olej palmowy, mąka PSZENNA,
sól.], sól, drożdże piekarskie.

Chleb codzienny 500 g, 800 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, mąka ŻYTNIA , sól, drożdże piekarskie.

Chleb długi 1000 g,600g,
Chleb okrągły 1000 g,
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA, sól, płatki ziemniaczane, drożdże piekarskie, olej rzepakowy.

Chleb firmowy 400g,600g
1000 g,
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA , sól, płatki ziemniaczane, drożdże piekarskie, olej rzepakowy.
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Chleb Śniadaniowy 400 g,
Chleb Metrowiec zwykły.
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA , sól, płatki ziemniaczane, drożdże piekarskie, olej rzepakowy.

Chleb graham 350 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA typ 1850 (graham) (15,1%), mąka PSZENNA , sól, drożdże piekarskie.

Chleb razowy 400 g,
Metrowiec razowy zwykły
[pieczywo żytnio-pszenne]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA , mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa (7,5%), grunt surowiec: [mąka ŻYTNIA ,
woda.], sól, olej rzepakowy, słód ŻYTNI.

Chleb razowy na miodzie 400g Składniki: woda, mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa (7,3%), grunt surowiec: [mąka ŻYTNIA ,
[pieczywo żytnio-pszenne]
woda.], miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy (2,4%), sól, olej rzepakowy, słód ŻYTNI.
Chleb razowy ze
słonecznikiem 400 g,
Metrowiec razowy ze
słonecznikiem
[pieczywo żytnie]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA (17,8%): [woda, Mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa (32,9%), grunt surowiec: (mąka ŻYTNIA ,
woda)], mąka PSZENNA , ziarna słonecznika (12,1%), sól, drożdże piekarskie, słód ŻYTNI.

Chleb razowy ze śliwką 400 g
[pieczywo żytnio-pszenne]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA , mąka PSZENNA , śliwka suszona (9,3%), mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa (6,0%), grunt
surowiec: [mąka ŻYTNIA , woda], sól, drożdże piekarskie, słód ŻYTNI.

Chleb słonecznikowy 400 g
[pieczywo żytnio-pszenne]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA , mąka PSZENNA , ziarna słonecznika (15,3%), sól, drożdże piekarskie.

Chleb staropolski 440 g
[pieczywo żytnie]

Składniki: mąka ŻYTNIA , woda, mąka ŻYTNIA typ 2000 - razowa, grunt surowiec: [mąka ŻYTNIA, woda], płatki OWSIANE,
sól, płatki ziemniaczane, cukier, olej rzepakowy
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Chleb żytni 400 g,
Metrowiec żytni (na wagę)
[pieczywo żytnie]

Składniki: mąka ŻYTNIA (50,4%), woda, sól, olej rzepakowy.

Chleb z czosnkiem
niedźwiedzim 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mieszanka czosnek niedźwiedzi (16,6%): [maka PSZENNA, grysik PSZENNY, sól
jodowana, GLUTEN PSZENNY, substancja zagęszczajaca: guma guar, czosnek niedźwiedzi (4%), ekstrakt ze słodu
PSZENNEGO, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, dekstroza, suchy zakwas PSZENNY, środek konserwujacy mąkę: kwas
askorbinowy, enzymy(PSZENICA)], mąka ŻYTNIA , pestki dyni, drożdże piekarskie.

Chleb wiejski 1200 g
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA , sól, płatki ziemniaczane, drożdże piekarskie, olej rzepakowy.

Chleb wieloziarnisty 300 g
[pieczywo żytnio-pszenne z
dodatkiem ziaren]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA , mąka PSZENNA , nasiona SOI (3,4%), 6 ziaren (3,4%): [płatki ŻYTNIE , płatki OWSIANE ,
siemię lniane , słonecznik , otręby ŻYTNIE , płatki SOI], pestki dyni (1,7%), sól, płatki OWSIANE, drożdże piekarskie, słód
ŻYTNI.

Chleb maślankowy 700g,
Metrowiec maślankowy (na
wagę)
[pieczywo pszenno-żytnie]

Składniki: woda, mąka PSZENNA , mąka ŻYTNIA , sól, MAŚLANKA w proszku (1,7%), MASŁO.

Chleb metrowiec żytni z
żurawiną (na wagę)
[pieczywo żytnie]

Składniki: woda, mąka ŻYTNIA, żurawina (4,6%), sól, olej rzepakowy.

Drożdżówka 300 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, rodzynki, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, cukier, pasteryzowana masa
JAJOWA, MLEKO, drożdże piekarskie (3,4%), smalec, MASŁO, pomada: [(pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda),
cukier puder, woda], olej rzepakowy, sól.

Drożdżówka owocowa z
truskawkami 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, truskawka mrożona (20,1%), kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, cukier,
pasteryzowana masa JAJOWA, MLEKO, drożdże piekarskie (3,1%), smalec, MASŁO, pomada: [(pomada wodna:cukier, syrop
glukozowy , woda), cukier puder, woda], olej rzepakowy, sól.
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Drożdżówka owocowa z
jagodami 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, masa jagodowa (20,1%): [jagoda mrożona (83,3%), cukier], kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier,
MASŁO ], woda, cukier, pasteryzowana masa JAJOWA, MLEKO, drożdże piekarskie (3,1%), smalec, MASŁO, pomada:
[ (pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda], olej rzepakowy, sól.

Drożdżówka owocowa ze
śliwkami 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, śliwka mrożona (20,1%), kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, cukier,
pasteryzowana masa JAJOWA, MLEKO, drożdże piekarskie (3,1%), smalec, MASŁO, pomada: [ (pomada wodna: cukier, syrop
glukozowy , woda), cukier puder, woda], olej rzepakowy, sól.

Drożdżówka z
nadzieniem serowym 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA , woda, masa serowa (10,7%): [ ser bieruński (63,7%): [MLEKO odtłuszczone, stabilizator (E1414,
E1422, błonnik),kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant :sorbinian potasu], twaróg bieruński (12,7%):
[MLEKO, kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa JAJOWA], kruszonka: [mąka
PSZENNA, cukier, MASŁO ], cukier, pasteryzowana masa JAJOWA, MLEKO, smalec, drożdże piekarskie (1,8%), MASŁO,
margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny).], olej
rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i
diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan
wapnia, guma guar) ,mąka słodowa
( JĘCZMIENNA PSZENNA),cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do
przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie, drożdże piekarskie]

Drożdżówka z nadzieniem
makowym 400 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, woda, masa makowa (11,4%): [[mak niebieski mielony (45%) cukier, serwatka w proszku ( z
MLEKA) skrobia modyfikowana , mąka SOJOWA, cynamon aromaty], pasteryzowana masa JAJOWA, woda.]], cukier,
pasteryzowana masa JAJOWA, MLEKO, smalec, cukier puder, drożdże piekarskie (1,9%), MASŁO, margaryna : [oleje i tłuszcze
roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka
PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem mono-i diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA
PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy) środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ), enzymy piekarskie , drożdże
piekarskie].

Pączek z lukrem 70 g, pączki
na wagę
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, marmolada : [przecier jabłkowy (zawiera pozostałości DWUTLENKU SIARKI); cukier, błonnik,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące: E211 i E202, aromat, barwniki: E122, 129 (mogą mieć
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci)], pomada (12,1%): [ (pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda),
cukier puder, woda.], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne
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(palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier
gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym)stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie, drożdże piekarskie].

Pączek z cukrem pudrem 70 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, marmolada : [przecier jabłkowy (zawiera pozostałości DWUTLENKU SIARKI); cukier, błonnik,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące: E211 i E202, aromat, barwniki: E122, 129 (mogą mieć
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci)], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, drożdże piekarskie,
margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], cukier puder
(1,4%), sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym), stabilizatory (difosforan, fosforan wapnia, guma guar),
mąka słodowa
( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki
(kwas askorbinowy ), enzymy piekarskie, drożdże piekarskie].

Pączek trójkąt z serem 90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, masa serowa (18,7%): [[ ser bieruński (63,7%): [MLEKO odtłuszczone, stabilizator (E1414, E1422,
błonnik),kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant: sorbinian potasu], twaróg bieruński (12,7%): [MLEKO,
kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa JAJOWA]], pomada: [ (pomada wodna:
cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, drożdże piekarskie,
margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], sól,
polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów
tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka
słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas
askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].

Pączek trójkąt z wiśnią 90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, wiśnia mrożona (18,7%), pomada: [( pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder,
woda], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
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tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].

Chałka 270 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, cukier, pasteryzowana masa JAJOWA,
MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN
PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem
monodiacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA),
cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie, drożdże piekarskie].

Chałka 500 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, woda, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], cukier, pasteryzowana masa JAJOWA,
MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN
PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ), enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].

Bułka słodka ósemka 120 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, marmolada wieloowocowa: [przecier jabłkowy, przeciery owocowe, cukier, regulator kwasowościkwas cytrynowy, substancja konserwująca ( sorbian potasu), aromat], masa serowa: [[ ser bieruński (63,7%): [MLEKO
odtłuszczone, stabilizator (E1414, E1422, błonnik), kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant: sorbinian potasu],
twaróg bieruński (12,7%): [MLEKO, kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa
JAJOWA]], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, pomada: [( pomada wodna: cukier, syrop glukozowy, woda), cukier puder,
woda], cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy),
woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik
(karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY,
emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym),stabilizatory
( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy),
środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie, drożdże piekarskie], sól.
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Bułka maślana 90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, pasteryzowana masa JAJOWA, cukier,
MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO (1,7%), margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny).], olej rzepakowy, rodzynki, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].

Bułka maślana bez rodzynek
90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, pasteryzowana masa JAJOWA, cukier,
MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO (1,7%), margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN
PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].

Bułka kwadrat owocowy 90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, marmolada wieloowocowa (23,5%): [przecier jabłkowy (pozostałość DWUTLENKU SIARKI),
cukier, woda, błonnik, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancje konserwujące - E211, E202, aromat, barwniki- E122,
E124: mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, kruszonka:
[mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], cukier, pomada: [( pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda],
drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda,
emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik
(karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY,
emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym)stabilizatory
( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy),
środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Bułka z jabłkiem 80 g

Składniki: mąka PSZENNA, jabłko prażone kostka (17,6%): [jabłka (90%) , cukier , skrobia modyfikowana (E1422), regulatory
kwasowości (E300, E327,E330), substancka konserwująca (E 202), aromat], kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ],
pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, cukier puder, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA,

[pieczywo pszenne]
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cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA) ,cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Bułka z jagodami 80 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA, masa jagodowa (21,1%): [jagoda mrożona (83,3%), cukier], pasteryzowana masa JAJOWA, woda,
pomada: [(pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda.], cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i
tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy,
polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów
tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka
słodowa
( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas
askorbinowy ), enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Bułka z makiem 110 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, masa makowa (20,2%): [[mak niebieski mielony (45%) cukier, serwatka w proszku ( z
MLEKA) skrobia modyfikowana , mąka SOJOWA, cynamon, aromaty], pasteryzowana masa JAJOWA, woda.]], kruszonka:
[mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, pomada: [ (pomada wodna: cukier, syrop
glukozowy , woda), cukier puder, woda], drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy,
częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Bułka z serem 110 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, masa serowa (24,9%): [ ser bieruński (63,7%): [MLEKO odtłuszczone, stabilizator (E1414,
E1422, błonnik), kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant: sorbinian potasu], twaróg bieruński (12,7%):
[MLEKO, kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa JAJOWA], kruszonka: [mąka
PSZENNA, cukier, MASŁO ], pasteryzowana masa JAJOWA, woda, cukier, pomada: [ (pomada wodna: cukier, syrop glukozowy
, woda), cukier puder, woda.], drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
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diacetylowinowym),stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar),mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA) , cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ), enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Bułka kwadrat z serem 90 g

[pieczywo pszenne]

Bułka z truskawką 70 g

[pieczywo pszenne]

Bułka ze śliwką 110 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, masa serowa (27,7%): [ ser bieruński (63,7%): [MLEKO odtłuszczone, stabilizator (E1414,
E1422, błonnik),kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant sorbinian potasu], twaróg bieruński (12,7%):
[MLEKO, kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa JAJOWA], pasteryzowana masa
JAJOWA, woda, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], cukier, pomada: [ (pomada wodna: cukier, syrop glukozowy ,
woda), cukier puder, woda.], drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier,
tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.
Składniki: mąka PSZENNA typ 500, truskawka mrożona (19,4%), kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda,
pomada: [( pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda.], pasteryzowana masa JAJOWA, cukier,
MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN
PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym),
stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA), cukier, tłuszcz roślinny
(palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].
Składniki: mąka PSZENNA typ 500, śliwka mrożona (19,6%), kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], pasteryzowana
masa JAJOWA, woda, cukier, pomada: [ (pomada wodna: cukier, syrop glukozowy , woda), cukier puder, woda.], drożdże
piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory
(mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny).],
smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i
diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan
wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA) ,cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania
mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie], sól.
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Bułka makówka 110 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, masa makowa (27,5%): [[mak niebieski mielony (45%) cukier, serwatka w proszku ( z
MLEKA) skrobia modyfikowana , mąka SOJOWA, cynamon, aromaty], pasteryzowana masa JAJOWA, woda.], pasteryzowana
masa JAJOWA, woda, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze
roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], smalec, olej rzepakowy, polepszacz do bułek:
[mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY, emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych
estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa (
JĘCZMIENNA PSZENNA) , cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ), enzymy
piekarskie , drożdże piekarskie], sól.

Rogal maślany 90 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, kruszonka: [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO ], woda, pasteryzowana masa JAJOWA,
cukier, MLEKO, smalec, drożdże piekarskie, MASŁO (1,7%), margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy,
częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoteny)], olej rzepakowy, sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy,
GLUTEN PSZENNY, emulgator (mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i
diacetylowinowym), stabilizatory ( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA),
cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ), enzymy piekarskie, drożdże piekarskie].

Muffina z wiśnią 120g
[ciastko pszenne]

Składniki: mieszanka do ciasta z jogurtem: [cukier, skrobia PSZENNA, mąka PSZENNA, JAJA w proszku, skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia) jogurt (z MLEKA) w proszku (1,5%),
emulgatory (mono-idiglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i
diacetylowinowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól , stabilizatory: guma ksantanowa, aromaty , MLEKO w
proszku odłuszczone], woda, olej rzepakowy, wiśnia zamrożona (8,0%), skrobia modyfikowana.

Muffina z rabarbarem 120g
[ciastko pszenne]

Składniki: mieszanka do ciasta z jogurtem: [cukier, skrobia PSZENNA,mąka PSZENNA, JAJA w proszku,skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające( difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia)jogurt (z MLEKA )w proszku (1,5%),
emulgatory (mono-idiglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i
diacetylowinowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól , stabilizatory: guma ksantanowa, aromaty , MLEKO w
proszku odłuszczone], woda, olej rzepakowy, rabarbar zamrożony (8,0%), skrobia modyfikowana.
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Muffina czekoladowa 120 g
[ciastko pszenne]

Składniki: mieszanka do ciasta z jogurtem: [cukier, skrobia PSZENNA,mąka PSZENNA, JAJA w proszku,skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia), jogurt ( z MLEKA ) w proszku (1,5%),
emulgatory (mono-idiglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i
diacetylowinowym, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu) sól , stabilizatory: guma ksantanowa, aromaty , MLEKO w
proszku odłuszczone], woda, olej rzepakowy, czekolada (7,6%): [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny
(palmowy, shea), emulgatory: lecytyny(z SOI) i E-476, sól, aromat (wanilina). Masa kakaowa minimum 45%], surogat czekolady:
[cukier, tłuszcze roślinne (z ziaren palmowych, orzech kokosowy), kakao chude 10-12% masła kokosowego, emulgator, lecytyna
SOJOWA, aromaty], skrobia modyfikowana.

Bułka ślimak z serem 130 g
[pieczywo pszenne]

Składniki: mąka PSZENNA typ 500, masa serowa (24,5%): [ ser bieruński (63,7%): [MLEKO odtłuszczone, stabilizator (E1414,
E1422, błonnik),kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, konserwant sorbinian potasu], twaróg bieruński (12,7%):
[MLEKO, kultury bakterii], mąka PSZENNA, cukier, cukier wanilinowy, pasteryzowana masa JAJOWA], pasteryzowana masa
JAJOWA, woda, cukier, drożdże piekarskie, margaryna : [oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy), woda, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
aromat, barwnik (karoteny).], sól, polepszacz do bułek: [mąka PSZENNA, cukier gronowy, GLUTEN PSZENNY,
emulgator(mono- i diglicerydowy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowym), stabilizatory
( difosforan, fosforan wapnia, guma guar), mąka słodowa ( JĘCZMIENNA PSZENNA) ,cukier, tłuszcz roślinny (palmowy),
środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy ),enzymy piekarskie , drożdże piekarskie].
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