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Nazwa produktu 
Składniki 
 

Strucel Makowy 
 

Mąka pszenna, mak, cukier, jaja, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat), drożdże, aromat 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1750,6 kJ / 
418,4 kcal 

875,3 kJ / 
209,2 kcal 10,5% 

TŁUSZCZ 26,99 g 13,49 g 19,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 5,31 g 2,65 g 13,3% 

WĘGLOWODANY 34,75 g 17,38 g 6,7% 

W TYM CUKIER 29,65 g 14,82 g 16,5% 

BIAŁKO 9,68 g 4,84 g 9,7% 

SÓL 0,06 g 0,03 g 0,5% 
 

Makowiec z 
Bakaliami 
 
 

Mąka pszenna, cukier, woda, mak, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat), jaja, cynamon, aromat 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1661 kJ / 
397 kcal 

830,5 kJ / 
198,5 kcal 9,9% 

TŁUSZCZ 20,4 g 10,2 g 14,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,3 g 3,65 g 18,3% 

WĘGLOWODANY 46,22 g 23,11 g 8,9% 

W TYM CUKIER 27,18 g 13,59 g 15,1% 

BIAŁKO 7,43 g 3,71 g 7,4% 

SÓL 0,05 g 0,02 g 0,3% 
 

Krówka 
 
 

Mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, cukier, syrop glukozowo- fruktozowy, preparat 
mleczny( mleko odtłuszczone, serwatka, cukier, masło ( z mleka), aromaty, 
maltodekstryna, tłuszcz roślinny), mleko, substancje spulchniające: E541, E500ii, gluten 
pszenny), emulgatory: (E475, E472b, kazeinian sodu, E477, E471), aromaty, barwnik: 
karmel amoniakalny, substancje zagęszczające: E412,E415, E466, sól), nadzienie o smaku 
toffi (syrop glukozowo- fruktozowy, woda, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcze 
roślinne (palmowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), substancje zagęszczające (E1420, 
E440), syrop ze skarmelizowanego cukru, sól, substancja konserwująca (E202), aromat 
(zawiera jęczmień, mleko), emulgator (E472c), barwnik (E100)), jaja, olej, woda. 
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Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1762,7 kJ / 
421,3 kcal 

881,2 kJ / 
210,6 kcal 10,5% 

TŁUSZCZ 20,51 g 10,25 g 14,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,1 g 1,55 g 7,8% 

WĘGLOWODANY 49,66 g 24,83 g 9,6% 

W TYM CUKIER 15,73 g 7,87 g 8,7% 

BIAŁKO 5,99 g 3 g 6,0% 

SÓL 0,17 g 0,08 g 1,3% 
 

Orfeusz 
 
 

Biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, emulgatory (E472b, E322, E471), proszek do 
pieczenia), śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- kokosowy, śmietanka ( z 
mleka), stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki (karoteny)), śmietana roślinna ( 
woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, stabilizatory( E420, E460, E466, E469), 
emulgatory (E472b, E322, E471)), marmolada wieloowocowa (przecier jabłkowy, cukier, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, 
barwniki- E122, E124), nakropka (woda, cukier), orzechy arachidowe, polewa 
jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
serwatka w proszku, miazga jajawa, emulgator; lecytyna sojowa, aromat) 
 

Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1258,5 kJ / 
300,8 kcal 

629,3 kJ / 
150,4 kcal 7,5% 

TŁUSZCZ 17,15 g 8,58 g 12,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 8,8 g 4,4 g 22,0% 

WĘGLOWODANY 30,01 g 15 g 5,8% 

W TYM CUKIER 20,67 g 10,33 g 11,5% 

BIAŁKO 5,97 g 2,99 g 6,0% 

SÓL 0,11 g 0,06 g 1,0% 
 

Tiramisu 

Biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, emulgatory (E472b, E322, E471), proszek do 
pieczenia), śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- kokosowy, śmietanka ( z 
mleka), stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki (karoteny)), śmietana roślinna ( 
woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, stabilizatory( E420, E460, E466, E469), 
emulgatory (E472b, E322, E471)), nakropka (woda, cukier), stabilizator do śmietany ( 
cukier, syrop glukozowy w proszku, ser mascarpone w proszku 24,8% ( z mleka), żelatyna, 
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mąka pszenna, tłuszcz roślinny, syrop karmelowy, aromat, proszek jajawy odtłuszczony, 
sól), jaja,  

Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

Orzechowiec 

Woda, orzech włoski, mieszanka cukiernicza( mąka pszenna, cukier, syrop glukozowy, 
preparat mleczny (mleko odtłuszczone, serwatka ( z mleka), cukier, masło, aromaty, 
maltodekstryna, tłuszcz roślinny) mleko, substancje spulchniające: E541, E500ii, gluten 
pszenny, emulgatory: (E475,E472b, kazeinian sodu, E477, E471), aromaty, barwnik: karmel 
amoniakalny, substancje zagęszczające: E412,E415, E466,sól), mieszanka cukiernicza 
(syrop glukozowy, cukier, glukoza, tłuszcz roślinny, mleko pełne w proszku, emugatory: 
mono- i di- glicerydy kwasów tłuszczowych, białka mleka), olej, nadzienie o smaku toffi 
((syrop glukozowo- fruktozowy, woda, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcze 
roślinne (palmowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), substancje zagęszczające (E1420, 
E440), syrop ze skarmelizowanego cukru, sól, substancja konserwująca (E202), aromat 
(zawiera jęczmień, mleko), emulgator (E472c), barwnik (E100)), krem ((cukier, skrobia 
modyfikowana, preparat mleczny (serwatka ( z mleka), utwardzony tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, E472a, E322, białka mleka,), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: 
E401, E 407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101)), 
margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator 
kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), 
jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (100 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
100 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1708,3 kJ / 
408,3 kcal 

1708,3 kJ / 
408,3 kcal 20,4% 

TŁUSZCZ 27,59 g 27,59 g 39,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 4,05 g 4,05 g 20,3% 

WĘGLOWODANY 35,18 g 35,18 g 13,5% 

W TYM CUKIER 6,88 g 6,88 g 7,6% 

BIAŁKO 5,48 g 5,48 g 11,0% 

SÓL 0,91 g 0,91 g 15,2% 
 

Piernik Józi 
 
 

Polewa jajawa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej zawartości 
tłuszczu, serwatka w proszku (z mleka) , miazga jajawa, emulgator; lecytyna sojowa, 
aromat ), mąka pszenna, marmolada wieloowocowa(przecier jabłkowy, cukier, kwas 
cytrynowy- regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, 
barwniki- E122, E124), woda, miód sztuczny płynny(syrop glukozowy, cukier, woda), 
margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator 
kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), 
orzechy arachidowe, krem (cukier, skrobia modyfikowana, preparat mleczny (serwatka (z 
mleka) , utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, 
serwatka (z mleka)), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 407, 
aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy , barwniki E160a, E101), cukier, jaja, 
kawa rozpuszczalna, przyprawa do piernika, soda oczyszczona.  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
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sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1573,6 kJ / 
376,1 kcal 

787 kJ / 
188,1 kcal 9,4% 

TŁUSZCZ 18,25 g 9,12 g 13,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 5,98 g 2,99 g 15,0% 

WĘGLOWODANY 47,02 g 23,51 g 9,0% 

W TYM CUKIER 29,82 g 14,91 g 16,6% 

BIAŁKO 4,51 g 2,26 g 4,5% 

SÓL 0,03 g 0,02 g 0,3% 
 

Keks 
 

Mieszanka cukiernicza( mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, emulgatory: E475,E471, 
środki spulchniające: E450i, E500, sól, aromat), mieszanka keksowa (warzywa, owoce, 
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas cytrynowy E330, E202, aromat, barwniki: 
E104,E122, E124, E102, E131), olej, jaja, woda, pomada wodna(cukier, syrop glukozowy, 
woda, substancja konserwująca) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1631,3 kJ / 
389,9 kcal 

815,5 kJ / 
194,9 kcal 9,7% 

TŁUSZCZ 18,68 g 9,34 g 13,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,98 g 0,99 g 5,0% 

WĘGLOWODANY 51,61 g 25,81 g 9,9% 

W TYM CUKIER 17,9 g 8,95 g 9,9% 

BIAŁKO 2,84 g 1,42 g 2,8% 

SÓL 0,05 g 0,02 g 0,3% 
 

Pianka 
 

Woda, cukier, polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o 
obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku ( z mleka), miazga jajawa, emulgator; 
lecytyna sojowa, aromat), jaja, olej, agar, kwasek cytrynowy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

808,8 kJ / 
193,3 kcal 

404,2 kJ / 
96,6 kcal 4,8% 

TŁUSZCZ 10,07 g 5,03 g 7,2% 
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W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,84 g 1,42 g 7,1% 

WĘGLOWODANY 17,03 g 8,52 g 3,3% 

W TYM CUKIER 16,27 g 8,14 g 9,0% 

BIAŁKO 8,33 g 4,17 g 8,3% 

SÓL 0,24 g 0,12 g 2,0% 
 

Jabłecznik 
 

Jabłka prażone (jabłko surowe, cukier, skrobia, woda, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, substancje konserwujące: E-202, E223), mąka pszenna, pomada wodna (cukier, 
syrop glukozowy, woda, substancja konserwująca), margaryna 80% (oleje roślinne 
rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), cukier, jaja, mąka 
ziemniaczana, śmietana roślinna( woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, 
stabilizatory( E420, E460, E466, E469), emulgatory (E472b, E322, E471), aromat, regulator 
kwasowości (E340, E331), proszek do pieczenia 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1401,2 kJ / 
334,9 kcal 

700,8 kJ / 
167,5 kcal 8,4% 

TŁUSZCZ 6,49 g 3,24 g 4,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,32 g 1,66 g 8,3% 

WĘGLOWODANY 38,5 g 19,25 g 7,4% 

W TYM CUKIER 13,96 g 6,98 g 7,8% 

BIAŁKO 2,61 g 1,3 g 2,6% 

SÓL 0,01 g 0,01 g 0,2% 
 

Pijak 

Woda, mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory : 
E471,E475), białko mleka, kawa, środki spulchniające (E500, E450i), sól, aromat, barwnik: 
beta-karoten), jaja, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-
471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), 
barwnik (E160b), aromat), olej, wiórki kokosowe, mak, cukier puder, spirytus 90%. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1779 kJ / 
425,2 kcal 

889,5 kJ / 
212,6 kcal 10,6% 

TŁUSZCZ 36,69 g 18,35 g 26,2% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 12,9 g 6,45 g 32,3% 

WĘGLOWODANY 12,95 g 6,47 g 2,5% 
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W TYM CUKIER 12,01 g 6,01 g 6,7% 

BIAŁKO 5,21 g 2,6 g 5,2% 

SÓL 0,07 g 0,04 g 0,7% 
 

Budyniowiec 

Woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, preparat mleczny (serwatka ( z mleka ), 
utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, serwatka( z 
mleka)), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, 
regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101), marmolada o smaku 
różanym (przecier jabłkowy, cukier, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancje 
konserwujące: E211 i E202, aromat, barwniki: E122, E124), jaja, wiórki kokosowe, 
margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator 
kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), 
cukier, mąka pszenna, emulgatory( E471, E1520, E475, E470a, E1520, E470a), proszek do 
pieczenia 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1080,7 kJ / 
258,3 kcal 

540,2 kJ / 
129,1 kcal 6,5% 

TŁUSZCZ 14,33 g 7,17 g 10,2% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,37 g 3,68 g 18,4% 

WĘGLOWODANY 27,96 g 13,98 g 5,4% 

W TYM CUKIER 5,67 g 2,84 g 3,2% 

BIAŁKO 3,61 g 1,8 g 3,6% 

SÓL 0,06 g 0,03 g 0,5% 
 

Budyniowiec z 
galaretką 

Woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, preparat mleczny (serwatka (z mleka), 
utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, serwatka(z 
mleka)), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, 
regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101), jaja, margaryna 80% (oleje 
roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas 
cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), marmolada 
wieloowocowa (przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- regulator kwasowości, 
substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, E124), galaretka owocowa 
(cukier, substancja zagęszczająca E441, regulator kwasowości E330, aromat, barwnik), 
cukier, mąka pszenna, emulgatory( E471, E1520, E475, E470a, E1520, E470a), proszek do 
pieczenia 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

696,2 kJ / 
166,4 kcal 

348,1 kJ / 
83,2 kcal 4,2% 

TŁUSZCZ 7,58 g 3,79 g 5,4% 

W TYM KWASY 2,66 g 1,33 g 6,7% 
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TŁUSZCZONE 
NASYCONE 

WĘGLOWODANY 22,26 g 11,13 g 4,3% 

W TYM CUKIER 5,6 g 2,8 g 3,1% 

BIAŁKO 2,1 g 1,05 g 2,1% 

SÓL 0,04 g 0,02 g 0,3% 
 

Sernik babuni 
 

Twaróg ( z mleka), cukier, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat), jaja, mąka ziemniaczana, pomada wodna (cukier, syrop 
glukozowy, woda, substancja konserwująca), rodzynki, mąka pszenna 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1323,4 kJ / 
316,3 kcal 

661,5 kJ / 
158,1 kcal 7,9% 

TŁUSZCZ 19,59 g 9,79 g 14,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 10,14 g 5,07 g 25,4% 

WĘGLOWODANY 30,1 g 15,05 g 5,8% 

W TYM CUKIER 21,37 g 10,69 g 11,9% 

BIAŁKO 5,03 g 2,51 g 5,0% 

SÓL 0,09 g 0,05 g 0,8% 
 
 

Sernik złota rosa 
 

Twaróg (z mleka), mleko, cukier, jaja, mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia pszenna, mąka 
pszenna, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające ( difosforany, 
węglany sodu, fosforany wapnia), jogurt w proszku (1,55), emulgatory (mono- i di glicerydy 
kwasów tłuszczowych), sól, stabilizator : guma ksantanowa, aromaty, mleko w proszku 
odtłuszczone), margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), 
sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik 
(E160b), aromat), mąka pszenna, brzoskwinia kostka, budyń śmietankowy ( mąka 
budyniowa, mąka ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat, barwnik), wiórki kokosowe, 
proszek do pieczenia 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1082 kJ / 
258,6 kcal 

541 kJ / 
129,3 kcal 6,5% 

TŁUSZCZ 13,14 g 6,57 g 9,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,01 g 3,51 g 17,6% 
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WĘGLOWODANY 29,09 g 14,54 g 5,6% 

W TYM CUKIER 18,82 g 9,41 g 10,5% 

BIAŁKO 5,7 g 2,85 g 5,7% 

SÓL 0,2 g 0,1 g 1,7% 
 

Sernik bezowy 
 
 

Twaróg ( z mleka), mieszanka cukiernicza( glukoza, skrobia pszenna, tłuszcz roślinny 
utwardzony, substancja przeciwzbrylająca- węglan wapnia, aromat), mieszanka cukiernicza 
(cukier, skrobia pszenna, mąka pszenna, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, substancje 
spulchniające ( difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), jogurt w proszku (1,55), 
emulgatory (mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych), sól, stabilizator : guma 
ksantanowa, aromaty, mleko w proszku odtłuszczone), margaryna 80% (oleje roślinne 
rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), mąka pszenna, jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Szachownica 

Mieszanka cukiernicza(cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, suszone jaja, emulgatory: 
E472b, E477, E471, jaja, substancje spulchniające, E 450, E500, mleko w proszku, sól, 
aromat, barwnik E 160a), krem ( cukier, mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory, syrop 
glukozowy, aromat, stabilizator: mączka chleba świętojańskiego), krem (cukier, skrobia 
modyfikowana, preparat mleczny (serwatka ( z mleka), utwardzony tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, E472a, E322, białka mleka, serwatka (z mleka)), mleko pełne w proszku, 
substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 
barwniki E160a, E101), woda, olej, polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja 
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka w proszku, miazga jaja, emulgator; 
lecytyna sojowa, aromat), 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1920,5 kJ / 
459 kcal 

960,2 kJ / 
229,5 kcal 11,5% 

TŁUSZCZ 20,62 g 10,31 g 14,7% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,95 g 0,98 g 4,9% 

WĘGLOWODANY 61,71 g 30,85 g 11,9% 

W TYM CUKIER 18,65 g 9,32 g 10,4% 

BIAŁKO 5,87 g 2,93 g 5,9% 

SÓL 0,01 g 0 g 0,0% 
 

Delicja 
 

Woda, mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, wiórki kokosowe, olej roślinny 
(palmowy i rzepakowy), mąka razowa, jaja w proszku, brązowy cukier, serwatka w proszku, 
skrobia modyfikowana kukurydziana, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, 
odtłuszczone mleko w proszku, sól, substancja spulchniająca : E500, syrop jęczmienny, 
melasa, ekstrakt słodowy, kwas winowy, aromat),śmietana roślinna ( woda, częściowo 
utwardzony olej roślinny, cukier, stabilizatory( E420, E460, E466, E469), emulgatory 
(E472b, E322, E471)), nakropka (woda, cukier), biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, 
emulgatory (E472b, E322, E471), proszek do pieczenia), krem (cukier, skrobia 
modyfikowana, preparat mleczny (serwatka (z mleka), utwardzony tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, E472a, E322, białka mleka), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: 
E401, E 407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101), 
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mieszanka cukiernicza (częściowo utwardzony tłuszcz roślinny (palmowy), olej roślinny 
(rzepakowy ), cukier odtłuszczone jaja w proszku 14%, odtłuszczone mleko w proszku, 
naturalny aromat pomarańczowy, emulgator: lecytyna sojowa, wanilina), mieszanka 
cukiernicza ( syrop glukozowy, woda, cukier, substancje żelujące(E440, E401, 
E407),regulator kwasowości (kwas cytrynowy, E331, E327, E341), barwniki (E160a), 
ekstrakt przypraw, koncentraty ( marchew, krokosz), aromat, substancja konserwująca 
(E202)), margaryna 80 % (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, 
regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), 
aromat), polewa jajawa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, serwatka w proszku (z mleka), miazga jajawa, emulgator; lecytyna 
sojowa, aromat) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* 
dla porcji 
ciasta 50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1264,4 kJ / 
302,2 kcal 

632,2 kJ / 
151,1 kcal 7,6% 

TŁUSZCZ 16,27 g 8,14 g 11,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 8,8 g 4,4 g 22,0% 

WĘGLOWODANY 34,61 g 17,31 g 6,7% 

W TYM CUKIER 19,07 g 9,53 g 10,6% 

BIAŁKO 3,55 g 1,77 g 3,5% 

SÓL 0,16 g 0,08 g 1,3% 
 

Pleśniak 
 
 

Brzoskwinie w puszce (brzoskwinie, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 
kwasowości - kwas cytrynowy), mieszanka cukiernicza( glukoza, skrobia pszenna, tłuszcz 
roślinny utwardzony, substancja przeciwzbrylająca- węglan wapnia, aromat),mieszanka 
cukiernicza (cukier, skrobia pszenna, mąka pszenna, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, 
substancje spulchniające ( difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), jogurt w proszku 
(1,55), emulgatory (mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych), sól, stabilizator : guma 
ksantanowa, aromaty, mleko w proszku odtłuszczone),, margaryna 80% (oleje roślinne 
rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat), mąka pszenna, 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1744,7 kJ / 
417 kcal 

872,4 kJ / 
208,5 kcal 10,4% 

TŁUSZCZ 15,7 g 7,85 g 11,2% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,67 g 3,84 g 19,2% 

WĘGLOWODANY 62,06 g 31,03 g 11,9% 

W TYM CUKIER 40,1 g 20,05 g 22,3% 
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BIAŁKO 5,74 g 2,87 g 5,7% 

SÓL 0,34 g 0,17 g 2,8% 
 

Brzoskwinia z 
maracują 

Nadzienie o smaku marakuja (woda, cukier, puree z marakuji, syrop glukozowy, skrobia 
modyfikowana (E1442), substancje żelujące (E460, E466, E415), Kwas cytrynowy E330, 
barwniki (E160a), regulator kwasowości (E 331), substancja konserwujaca (E202)), 
brzoskwinie w syropie (brzoskwinie, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 
kwasowości - kwas cytrynowy), biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, emulgatory (E472b, 
E322, E471), proszek do pieczenia), śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- 
kokosowy, śmietanka (z mleka), stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki 
(karoteny)), śmietana roślinna ( woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, 
stabilizatory( E420, E460, E466, E469), emulgatory (E472b, E322, E471), 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

779,9 kJ / 
186,4 kcal 

389,9 kJ / 
93,2 kcal 4,7% 

TŁUSZCZ 9,47 g 4,73 g 6,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 6,28 g 3,14 g 15,7% 

WĘGLOWODANY 22,92 g 11,46 g 4,4% 

W TYM CUKIER 18,28 g 9,14 g 10,2% 

BIAŁKO 2,18 g 1,09 g 2,2% 

SÓL 0,09 g 0,04 g 0,7% 
 

Podkówka 
czekoladowa 

Woda, mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, proszek jajawy, substancja 
utrzymująca wilgotność (sorbitol, guma ksantanowa), skrobia modyfikowana, substancja 
spulchniająca ( fosforan wapnia, dwuwęglan sodu) sól, aromat), jaja, orzechy arachidowe, 
krem( cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz palmowy, 
mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, substancja zagęszczająca: alginian sodu, 
emulgatory, białka mleka, aromaty, sól, stabilizator: difosforany, barwniki: karoten), olej, 
polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej zawartości 
tłuszczu, serwatka w proszku, miazga jajowa, emulgator; lecytyna sojowa, aromat ), cukier, 
krem (cukier, mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory, syrop glukozowy, aromat, 
stabilizator: mączka chleba świętojańskiego), krem (cukier, skrobia modyfikowana, 
preparat mleczny (serwatka  
(z mleka), utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, ) 
mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Babka jogurtowa 
 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenne, skrobia pszenna, skrobia modyfikowana 
E1422, substancje spulchniające: E450, E500, ), jaja, olej, pomada wodna (cukier, syrop 
glukozowy, woda, substancja konserwująca), woda 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 



Specyfikacja wyrobów cukierniczych Piekarnia cukiernia 24 „Drożdżyk”   

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1720 kJ / 
411,1 kcal 

860,2 kJ / 
205,6 kcal 10,3% 

TŁUSZCZ 22,64 g 11,32 g 16,2% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,55 g 1,28 g 6,4% 

WĘGLOWODANY 45,62 g 22,81 g 8,8% 

W TYM CUKIER 25,7 g 12,85 g 14,3% 

BIAŁKO 4,15 g 2,08 g 4,2% 

SÓL 0,1 g 0,05 g 0,8% 
 
 

Babka piaskowa 
 

Mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, emulgatory: E475,E471, 
środki spulchniające: E450i, E500, sól, aromat), jaja, olej, woda, cukier puder 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1725,1 kJ / 
412,3 kcal 

862,7 kJ / 
206,2 kcal 10,3% 

TŁUSZCZ 24,8 g 12,4 g 17,7% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,78 g 1,39 g 7,0% 

WĘGLOWODANY 40,68 g 20,34 g 7,8% 

W TYM CUKIER 21,85 g 10,93 g 12,1% 

BIAŁKO 4,62 g 2,31 g 4,6% 

SÓL 0,11 g 0,05 g 0,8% 
 
 

Babka 
pomarańczowa 
 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, preparat napowietrzający 
(mleko w proszku odtłuszczone, maltodekstryna, emulgatory: E471, E472b, E477), 
spulchniacze: E500(ii), E 450(i), proszek pomarańczowy 0,4%, aromat, sól, barwnik: b-
karoten), olej, jaja, woda, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja 
konserwująca), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, kwas cytrynowy E330, substancja konserwująca E220) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1704,6 kJ / 
407,4 kcal 

852,3 kJ / 
203,7 kcal 10,2% 
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TŁUSZCZ 21,83 g 10,91 g 15,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,46 g 1,23 g 6,2% 

WĘGLOWODANY 46,68 g 23,34 g 9,0% 

W TYM CUKIER 26,74 g 13,37 g 14,9% 

BIAŁKO 4,01 g 2,01 g 4,0% 

SÓL 0,1 g 0,05 g 0,8% 
 
 

Babka cytrynowa 
 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, preparat napowietrzający 
(mleko w proszku odtłuszczone, maltodekstryna, emulgatory: E471, E472b, E477), 
spulchniacze: E500(ii), E 450(i), cytryna liofilizowana0,5%, aromat, sól, barwnik: 
ryboflawina), jaja, olej, woda, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja 
konserwująca), skórka cytrynowa (skórka cytrynowa, cukier, syrop skrobiowy, substancja 
konserująca: sorbinian potasu, aromat, barwnik: E104) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1691,6 kJ / 
404,3 kcal 

845,6 kJ / 
202,1 kcal 10,1% 

TŁUSZCZ 21,82 g 10,91 g 15,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,46 g 1,23 g 6,2% 

WĘGLOWODANY 45,96 g 22,98 g 8,8% 

W TYM CUKIER 24,77 g 12,39 g 13,8% 

BIAŁKO 4,02 g 2,01 g 4,0% 

SÓL 0,09 g 0,05 g 0,8% 
 
 

Babka drożdżowa, 
Placek drożdżowy 

Mąka pszenna, woda, cukier, margaryna 80 % (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat) , mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny 
(palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna 
rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: 
fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1192 kJ / 
284,9 kcal 

596,2 kJ / 
142,5 kcal 7,1% 

TŁUSZCZ 5,92 g 2,96 g 4,2% 
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W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,77 g 1,39 g 7,0% 

WĘGLOWODANY 51,08 g 25,54 g 9,8% 

W TYM CUKIER 8,33 g 4,17 g 4,6% 

BIAŁKO 6,59 g 3,29 g 6,6% 

SÓL 0,35 g 0,18 g 3,0% 
 
 

Karpatka mała 
 
 

Krem ( woda, mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia modyfikowana, preparat mleczny 
(serwatka- z mleka, utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka 
mleka), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, 
regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101), jaja, woda, mąka pszenna, 
margaryna 80 % (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), sól, regulator 
kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1153,1 kJ / 
275,6 kcal 

576,6 kJ / 
137,8 kcal 6,9% 

TŁUSZCZ 17,42 g 8,71 g 12,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,25 g 3,63 g 18,2% 

WĘGLOWODANY 23,95 g 11,98 g 4,6% 

W TYM CUKIER 0,04 g 0,02 g 0,0% 

BIAŁKO 5,69 g 2,85 g 5,7% 

SÓL 0,09 g 0,04 g 0,7% 
 

Rolada kokosowa 
 

Składniki: cukier, jaja, Śmietana 30%tł.[śmietanka; tłuszcz roślinny; emulgator: mono i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych z lecytyną; stabilizator: E407; barwnik: beta-karoten; 
aromat], mleko, wiórki kokosowe (7%), wiśnie, woda, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, 
częściowo utwardzone tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy; oleje roślinne: kokosowy, 
całkowicie utwardzony palmowy i kokosowy; emulgatory: E322, E471, E472a, E475, E476; 
skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, syrop glukozowy, glukoza, odtłuszczone 
mleko w proszku, płatki orzeszka arachidowego, żelatyna wieprzowa, substancje 
spulchniające: E450, E500; białka mleka, laktoza,  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Rurka z bitą 
śmietaną  
 

Śmietana roślinna ( woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, stabilizatory( E420, 
E460, E466, E469), emulgatory (E472b, E322, E471), Śmietana (mleko odtłuszczone, 
tłuszcz palmowo- kokosowy, śmietanka, stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki 
(karoteny), jaja, mąka pszenna, woda, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, 
woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat) 
 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
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Gniazdko 
 

jaja, woda, mąka pszenna, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja 
konserwująca), margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), 
sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik 
(E160b), aromat).  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (40 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
40 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1751 kJ / 
418,5 kcal 

700,4 kJ / 
167,4 kcal 8,4% 

TŁUSZCZ 21,99 g 8,8 g 12,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 9,92 g 3,97 g 19,9% 

WĘGLOWODANY 44,62 g 17,85 g 6,9% 

W TYM CUKIER 12,29 g 4,92 g 5,5% 

BIAŁKO 10,62 g 4,25 g 8,5% 

SÓL 0,18 g 0,07 g 1,2% 

    
 

Ptyś 
 

Cukier, jaja, mąka pszenna, woda, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Ekler 
 

Nadzienie ( woda, śmietana roślinna( woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, 
stabilizatory( E420, E460, E466, E469), emulgatory (E472b, E322, E471), krem (cukier, 
skrobia modyfikowana, preparat mleczny (serwatka- z mleka, utwardzony tłuszcz roślinny, 
syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, serwatka) mleko pełne w proszku, substancje 
zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki 
(E160a, E101)), jaja, woda, mąka pszenna, (margaryna 80%(oleje roślinne rafinowane 80%, 
woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca (E202), barwnik (E160b), aromat) , cukier  
 
 
 Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

942,2 kJ / 
225,2 kcal 

847,7 kJ / 
202,6 kcal 10,1% 

TŁUSZCZ 13,61 g 12,25 g 17,5% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 6,9 g 6,21 g 31,1% 
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WĘGLOWODANY 20,67 g 18,6 g 7,2% 

W TYM CUKIER 1,25 g 1,13 g 1,3% 

BIAŁKO 4,89 g 4,4 g 8,8% 

SÓL 0,09 g 0,08 g 1,3% 
 

Omlet 
 

Śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- kokosowy, śmietanka, stabilizator 
(celuloza, karagen) aromat, barwniki (karoteny)), jaja, nadzienie wiśnia w żelu (Wiśnie 60%, 
wiśnie z koncentratu ( w przeliczeniu na owoce 5%),cukier, substancje zagęszczające : 
E1442,E418, woda, regulatory kwasowości: E330,E331(iii), E327, koncentrat z marchwi, 
winogron i aronii, substancje konserwujące : E202, E211, aromat, barwnik E120), mąka 
pszenna, cukier 
 
 Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Wz 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja w proszku o 
obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory (E472,E471), substancje spulchniające 
(E500,E450, E575), syrop glukozowy, czekolada w proszku ( 1%) (miazga jajawa, cukier, jaja 
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (E322 z soi), sól), śmietana roślinna( 
woda, częściowo utwardzony olej roślinny, cukier, stabilizatory( E420, E460, E466, E469), 
emulgatory (E472b, E322, E471)), olej, Śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- 
kokosowy, śmietanka z mleka, stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki (karoteny)), 
woda, jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1676,5 kJ / 
400,7 kcal 

838,1 kJ / 
200,3 kcal 10,0% 

TŁUSZCZ 26,58 g 13,29 g 19,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 8,68 g 4,34 g 21,7% 

WĘGLOWODANY 35,39 g 17,69 g 6,8% 

W TYM CUKIER 26,67 g 13,34 g 14,8% 

BIAŁKO 3,17 g 1,59 g 3,2% 

SÓL 0,06 g 0,03 g 0,5% 
 

Rogaliki drożdżówe 

Mąka pszenna, woda, cukier, margaryna 80 %(oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat), mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny 
(palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna 
rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: 
fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 1192 kJ / 1072,8 kJ / 12,8% 
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ENERGETYCZNA 284,9 kcal 256,4 kcal 

TŁUSZCZ 5,92 g 5,32 g 7,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,77 g 2,49 g 12,5% 

WĘGLOWODANY 51,08 g 45,97 g 17,7% 

W TYM CUKIER 8,33 g 7,5 g 8,3% 

BIAŁKO 6,59 g 5,93 g 11,9% 

SÓL 0,35 g 0,32 g 5,3% 
 
 

Faworki 

Mąka pszenna, woda, jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka 
pszenna, emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan 
wapnia, regulator kwasowości: fosforan sodu, Środek do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1236 kJ / 
295,4 kcal 

618 kJ / 
147,7 kcal 7,4% 

TŁUSZCZ 7,61 g 3,8 g 5,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,62 g 0,81 g 4,1% 

WĘGLOWODANY 45,89 g 22,94 g 8,8% 

W TYM CUKIER 5,13 g 2,56 g 2,8% 

BIAŁKO 9,86 g 4,93 g 9,9% 

SÓL 0,4 g 0,2 g 3,3% 
 

Kulki serowe 

Mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, mąka kukurydziana pęczniejąca, regulator 
kwasowości (fosforan sodu, dwuwęglan sodu), emulgator (E471,E475), stabilizator: guma 
guar, sól, aromaty, enzymy), masa twarogowa (mleko pasteryzowane, cukier, skrobia 
modyfikowana, serwatka z mleka, stabilizator, kwas cytrynowy, barwnik: b-karoten, 
aromat), jaja, woda, olej, cukier 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

869 kJ / 207,7 
kcal 

434,3 kJ / 
103,8 kcal 5,2% 

TŁUSZCZ 10,17 g 5,08 g 7,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,35 g 1,18 g 5,9% 

WĘGLOWODANY 18,27 g 9,14 g 3,5% 
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W TYM CUKIER 3,67 g 1,83 g 2,0% 

BIAŁKO 10,9 g 5,45 g 10,9% 

SÓL 0,79 g 0,4 g 6,7% 
 

Rogal z nutellą 

Mąka pszenna, woda, cukier, mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny 
(palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna 
rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: 
fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), margaryna 
70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy ) woda, emulgator(E471) sól, regulator 
kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja konserwująca(E202), aromat, 
barwnik(E160b)), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Pączki luz 
 
 

Mąka pszenna, woda, jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka 
pszenna, emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan 
wapnia, regulator kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Ciastko francuskie 
z owocami 

Mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, cukier, gluten pszenny, olej roślinny, mleko 
odtłuszczone w proszku, sól, emulgator (E472e0, mąka sojowa, dekstroza, preparat 
enzymatyczny (amylaza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)), brzoskwinia w syropie 
(brzoskwinie, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości - kwas 
cytrynowy), woda, masa twarogowa (mleko pasteryzowane, cukier, skrobia modyfikowana, 
serwatka z mleka, stabilizator, kwas cytrynowy, barwnik: b-karoten, aromat), jaja, drożdże. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza 
w 100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (100 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
100 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

946,4 kJ / 
226,2 kcal 

946,4 kJ / 
226,2 kcal 11,3% 

TŁUSZCZ 4,69 g 4,69 g 6,7% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 0,26 g 0,26 g 1,3% 

WĘGLOWODANY 39,36 g 39,36 g 15,1% 

W TYM CUKIER 15 g 15 g 16,7% 

BIAŁKO 8,93 g 8,93 g 17,9% 

SÓL 0,03 g 0,03 g 0,5% 
 

Kwadraty 
drożdżowe 

Masa twarogowa (mleko pasteryzowane, cukier, skrobia modyfikowana, serwatka z mleka, 
stabilizator, kwas cytrynowy, barwnik: b-karoten, aromat), mąka pszenna, woda, krem 
(cukier puder, skrobia modyfikowana E1422, mleko w proszku pełnotłuste, serwatka, 
zagęstnik E401, aromat identyczny z naturalnym, barwnik beta-karoten 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
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Muszelki 
 

Mąka pszenna, margaryna 70%(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy ) woda, 
emulgator(E471) sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
konserwująca(E202), aromat, barwnik(E160b),marmolada wieloowocowa (przecier 
jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i 
E202, aromat, barwniki- E122, E124), jaja, cukier, aromat 
 
 Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1835,9 kJ / 
438,8 kcal 

918 kJ / 
219,4 kcal 11,0% 

TŁUSZCZ 24,94 g 12,47 g 17,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 12,1 g 6,05 g 30,3% 

WĘGLOWODANY 48,34 g 24,17 g 9,3% 

W TYM CUKIER 21,02 g 10,51 g 11,7% 

BIAŁKO 5,28 g 2,64 g 5,3% 

SÓL 0,04 g 0,02 g 0,3% 
 

Fransetki 

Jabłka prażone (jabłko surowe, cukier, skrobia, woda, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, substancje konserwujące: E-202, E223), mąka pszenna, tłuszcz roślinny, woda, 
jaja, sól, ocet 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Rurki Francuskie z 
kremem 
budyniowym 

Krem (cukier, skrobia modyfikowana, preparat mleczny (serwatka z mleka, utwardzony 
tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, E322, białka mleka, ), mleko pełne w proszku, 
substancje zagęszczające: E401, E 407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 
barwniki E160a, E101), mąka pszenna, tłuszcz roślinny, woda, jaja, sól, ocet 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Francuskie 
poduszeczki 

Mąka pszenna, tłuszcz roślinny, cukier, woda, jaja, ocet, 
Słonecznik lub sezam 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Kokosanki 

Mieszanka cukiernicza (cukier, wiórki kokosowe (48%), skrobia modyfikowana, białko jaja 
w proszku, glukoza, aromat), woda 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1245,6 kJ / 
297,7 kcal 

622,6 kJ / 
148,8 kcal 7,4% 
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TŁUSZCZ 9,95 g 4,98 g 7,1% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 0 g 0 g 0,0% 

WĘGLOWODANY 49,34 g 24,67 g 9,5% 

W TYM CUKIER 0 g 0 g 0,0% 

BIAŁKO 3,15 g 1,57 g 3,1% 

SÓL 0 g 0 g 0,0% 
 

Kokosanki z 
kremem 
 
 

Tłuszcz roślinny, mieszanka cukiernicza (cukier, wiórki kokosowe (48%), skrobia 
modyfikowana, białko jaja w proszku, glukoza, aromat), krem (cukier, mleko odtłuszczone 
w proszku, emulgatory, syrop glukozowy, aromat, stabilizator: mączka chleba 
świętojańskiego), woda. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1851,8 kJ / 
442,6 kcal 

925,9 kJ / 
221,3 kcal 11,1% 

TŁUSZCZ 32,31 g 16,15 g 23,1% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 13,52 g 6,76 g 33,8% 

WĘGLOWODANY 37,45 g 18,73 g 7,2% 

W TYM CUKIER 17,51 g 8,75 g 9,7% 

BIAŁKO 2,41 g 1,21 g 2,4% 

SÓL 0 g 0 g 0,0% 
 

Ciastka Kruche 
jasne 
 

Mąka pszenna, tłuszcz roślinny, cukier puder, woda, miód sztuczny (syrop glukozowy, 
cukier, woda) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

2328,8 kJ / 
556,6 kcal 

1164,4 kJ / 
278,3 kcal 13,9% 

TŁUSZCZ 31,06 g 15,53 g 22,2% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 15,35 g 7,68 g 38,4% 

WĘGLOWODANY 63,3 g 31,65 g 12,2% 

W TYM CUKIER 19,31 g 9,65 g 10,7% 

BIAŁKO 6,02 g 3,01 g 6,0% 

SÓL 0 g 0 g 0,0% 
 

Ciastka kruche 
jajawe 

Mąka pszenna, tłuszcz roślinny, cukier puder, jaja, woda, miód sztuczny płynny (syrop 
glukozowy, cukier, woda) 
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Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

2151,4 kJ / 
514,2 kcal 

1936,4 kJ / 
462,8 kcal 23,1% 

TŁUSZCZ 29,57 g 26,61 g 38,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 14,72 g 13,25 g 66,3% 

WĘGLOWODANY 55,63 g 50,07 g 19,3% 

W TYM CUKIER 18,12 g 16,31 g 18,1% 

BIAŁKO 6,69 g 6,02 g 12,0% 

SÓL 0 g 0 g 0,0% 
 

Ciastka Owsiane 
 

Mąka pszenna, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory (E-471), 
sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca (E202), barwnik 
(E160b), aromat), płatki owsiane, cukier, słonecznik  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Kruche z Malinami 

Mąka pszenna, tłuszcz roślinny, nadzienie o smaku malinowym (przecier jabłkowy: 58,5%, 
cukier, woda, błonnik z bambusa, regulator kwasowości: (E330), substancja żelująca: 
(E440), barwniki: (E 122,E124), substancja konserwująca: (E202), aromat), cukier, woda, 
miód sztuczny płynny ( syrop glukozowy, cukier, woda) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1725,1 kJ / 
412,3 kcal 

862,3 kJ / 
206,1 kcal 10,3% 

TŁUSZCZ 19,75 g 9,87 g 14,1% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 9,73 g 4,86 g 24,3% 

WĘGLOWODANY 54,73 g 27,36 g 10,5% 

W TYM CUKIER 12,49 g 6,24 g 6,9% 

BIAŁKO 3,92 g 1,96 g 3,9% 

SÓL 0 g 0 g 0,0% 
 

Biszkopty 
 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory: E471, E475, 
białko mleka, środki spulchniające: E500i, e450i, sól, aromat, barwnik: beta-karoten), jaja, 
olej, emulgatory (E471, E1520, E475, E470a, E1520, E470a), woda 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
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Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (20 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
20 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

3287,8 kJ / 
785,8 kcal 

657,7 kJ / 
157,2 kcal 7,9% 

TŁUSZCZ 45,1 g 9,02 g 12,9% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 5,17 g 1,03 g 5,2% 

WĘGLOWODANY 82,02 g 16,4 g 6,3% 

W TYM CUKIER 42,86 g 8,57 g 9,5% 

BIAŁKO 8,9 g 1,78 g 3,6% 

SÓL 0,2 g 0,04 g 0,7% 
 

Bitki z makiem 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory: E471, E475, 
białko mleka, środki spulchniające: E500i, e450i, sól, aromat, barwnik: beta-karoten), 
marmolada wieloowocowa (przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- regulator 
kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, E124), jaja, 
olej, mak, emulgatory (E471, E1520, E475, E470a, E1520, E470a), woda 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1994,5 kJ / 
476,7 kcal 

997,5 kJ / 
238,4 kcal 11,9% 

TŁUSZCZ 24,89 g 12,44 g 17,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,85 g 1,43 g 7,2% 

WĘGLOWODANY 55,92 g 27,96 g 10,8% 

W TYM CUKIER 35,65 g 17,82 g 19,8% 

BIAŁKO 5,72 g 2,86 g 5,7% 

SÓL 0,11 g 0,05 g 0,8% 
 

Delicje 

Mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory: E471, E475, 
białko mleka, środki spulchniające: E500i, e450i, sól, aromat, barwnik: beta-karoten), krem 
(woda, cukier, syrop glukozowy, substancje zagęszczające (E1442, E460i, E466), tłuszcz 
roślinny, odtłuszczony proszek jajawy, aromat, sól, barwniki: (E171, E163, E160c), 
substancja konserwująca: E202, regulator kwasowości: kwas winylowy (E334), emulgator 
(E 435), jaja, olej, emulgatory (E471, E1520, E475, E470a ,E1520,E470a), woda 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1982,8 kJ / 
473,9 kcal 

991,2 kJ / 
236,9 kcal 11,8% 
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TŁUSZCZ 23,8 g 11,9 g 17,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,13 g 1,57 g 7,9% 

WĘGLOWODANY 58,35 g 29,18 g 11,2% 

W TYM CUKIER 34,66 g 17,33 g 19,3% 

BIAŁKO 4,66 g 2,33 g 4,7% 

SÓL 0,13 g 0,07 g 1,2% 
 

Adwokatki / 
korpusy 
 

Krem (woda, cukier, syrop glukozowy, substancje zagęszczające (E 1442, E460i, E466), 
tłuszcz roślinny, sól, barwniki( E171, E161g, E160aii), aromat, substancja konserwująca 
(E202) regulator kwasowości (E 334), emulgator (E435), przeciwutleniacz (E392)), jaja, 
mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, wiórki kokosowe, spirytus 90%.  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

Bajaderki 
 

Biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, emulgatory (E472b, E322, E471), proszek do 
pieczenia), marmolada wieloowocowa (przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- 
regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, 
E124), polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, serwatka w proszku, miazga jajowa, emulgator; lecytyna sojowa, 
aromat ). 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1234,7 kJ / 
295,1 kcal 

617,6 kJ / 
147,6 kcal 7,4% 

TŁUSZCZ 10,35 g 5,18 g 7,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,99 g 1,5 g 7,5% 

WĘGLOWODANY 42,05 g 21,02 g 8,1% 

W TYM CUKIER 25,51 g 12,75 g 14,2% 

BIAŁKO 7,78 g 3,89 g 7,8% 

SÓL 0,16 g 0,08 g 1,3% 
 

Dominikanki 
 

Biszkopt (jaja, mąka pszenna, cukier, emulgatory (E472b, E322, E471), proszek do 
pieczenia), polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, serwatka w proszku, miazga jajawa, emulgator; lecytyna sojowa, 
aromat), marmolada wieloowocowa (przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- regulator 
kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, E124), olej, 
wiórki kokosowe. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
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Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1702,1 kJ / 
406,8 kcal 

851 kJ / 
203,4 kcal 10,2% 

TŁUSZCZ 24,67 g 12,34 g 17,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 7,92 g 3,96 g 19,8% 

WĘGLOWODANY 39,26 g 19,63 g 7,6% 

W TYM CUKIER 30,53 g 15,26 g 17,0% 

BIAŁKO 4,91 g 2,45 g 4,9% 

SÓL 0,11 g 0,05 g 0,8% 
 

Bezy 

Cukier, jaja, woda, kwasek cytrynowy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Słomka Ptysiowa 

Woda, mąka pszenna, jaja, tłuszcz roślinny, słonecznik, sezam, siemię lniane, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Groszek Ptysiowy 

Woda, jaja, mąka pszenna, tłuszcz roślinny, 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Suchary luksusowe 

Mąka pszenna, woda, cukier, mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny 
(palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna 
rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: 
fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), tłuszcz 
roślinny, drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

Ptasie mleczko 

Polewa jajowa(cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, jaja w proszku o obniżonej zawartości 
tłuszczu, serwatka w proszku, miazga jajawa, emulgator; lecytyna sojowa, aromat ), cukier, 
woda, jaja, agar, kwasek cytrynowy,  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1446,4 kJ / 
345,7 kcal 

723 kJ / 
172,8 kcal 8,6% 

TŁUSZCZ 16,77 g 8,39 g 12,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 5,42 g 2,71 g 13,6% 

WĘGLOWODANY 44,15 g 22,08 g 8,5% 

W TYM CUKIER 43,45 g 21,72 g 24,1% 

BIAŁKO 2,32 g 1,16 g 2,3% 
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SÓL 0,08 g 0,04 g 0,7% 
 

Rogal 
półcukierniczy 100 
g 

Mąka pszenna, woda, cukier, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat) , mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, tłuszcz roślinny, 
sól, skrobia pęczniejąca kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, 
jaja w proszku, kurkuma, środek do przetwarzania mąki- kwas askorbinowy, enzymy), 
drożdże , jaja, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (80 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
80 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1337,6 kJ / 
319,7 kcal 

1070,3 kJ / 
255,8 kcal 12,8% 

TŁUSZCZ 6,87 g 5,5 g 7,9% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,19 g 2,55 g 12,8% 

WĘGLOWODANY 56,76 g 45,4 g 17,5% 

W TYM CUKIER 9,35 g 7,48 g 8,3% 

BIAŁKO 7,45 g 5,96 g 11,9% 

SÓL 0,57 g 0,45 g 7,5% 
 

Bułeczka z 
nadzieniem 
śmietankowym 

Nadzienie śmietankowe: śmietana roślinna ( woda, częściowo utwardzony olej roślinny, 
cukier, stabilizatory( E420, E460, E466, E469), emulgatory (E472b, E322, E471)), masa 
twarogowa (twaróg z mleka, cukier, substancja zagęszczająca E1422, odtłuszczone mleko 
w proszku, regulator kwasowości ; kwas cytrynowy, proszek jajeczny, barwnik: beta 
karoten, aromat identyczny z naturalnym), woda, krem (cukier, skrobia modyfikowana, 
preparat mleczny (serwatka z mleka, utwardzony tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, E472a, 
E322, białka mleka, serwatka), mleko pełne w proszku, substancje zagęszczające: E401, E 
407, aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki E160a, E101); mąka 
pszenna, woda, cukier, jaja, mieszanka cukiernicza: (mąka pszenna, tłuszcz palmowy, sól, 
dekstroza, stabilizatory (E466, guma guar), emulgatory (lecytyny z rzepaku, E472e, E471), 
serwatka w proszku- z mleka, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia, aromaty, 
przyprawy, enzymy, środki do przetwarzania mąki (E300,E920), barwnik: karoteny) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1186,6 kJ / 
283,6 kcal 

1067,8 kJ / 
255,2 kcal 12,8% 

TŁUSZCZ 7,85 g 7,06 g 10,1% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 4,25 g 3,83 g 19,2% 

WĘGLOWODANY 45,97 g 41,37 g 15,9% 

W TYM CUKIER 6,28 g 5,66 g 6,3% 

BIAŁKO 6,96 g 6,26 g 12,5% 



Specyfikacja wyrobów cukierniczych Piekarnia cukiernia 24 „Drożdżyk”   

SÓL 0,52 g 0,47 g 7,8% 
ponizej 

Pączek z jagodami 
70g 
 

Mąka pszenna, woda, jagoda, nadzienie jagodowe (owoce jagodowe, przecier jabłkowy, 
cukier, guma guar- substancja zagęszczająca, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, aromat), 
jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka pszenna, emulgatory 
(E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, regulator 
kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, enzymy ), 
olej, drożdże, cukier, sól,  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1541 kJ / 
368,3 kcal 

1386,6 kJ / 
331,4 kcal 16,6% 

TŁUSZCZ 21,75 g 19,57 g 28,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,23 g 2,01 g 10,1% 

WĘGLOWODANY 37,47 g 33,72 g 13,0% 

W TYM CUKIER 2,82 g 2,54 g 2,8% 

BIAŁKO 5,71 g 5,14 g 10,3% 

SÓL 0,26 g 0,24 g 4,0% 
 

Strucela z serem 
300 g 
 
 

Mąka pszenna, woda, cukier, masa twarogowa (twaróg – z mleka, cukier, substancja 
zagęszczająca E1422, odtłuszczone mleko w proszku, regulator kwasowości ; kwas 
cytrynowy, proszek jajeczny, barwnik: beta karoten, aromat identyczny z naturalnym), 
mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, tłuszcz roślinny, sól, skrobia pęczniejąca 
kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja w proszku, 
kurkuma, środek do przetwarzania mąki- kwas askorbinowy, enzymy), tłuszcz roślinny, 
drożdże, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1312,9 kJ / 
313,8 kcal 

656,5 kJ / 
156,9 kcal 7,8% 

TŁUSZCZ 5,19 g 2,59 g 3,7% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,66 g 0,83 g 4,2% 

WĘGLOWODANY 54,45 g 27,22 g 10,5% 

W TYM CUKIER 5 g 2,5 g 2,8% 

BIAŁKO 12,16 g 6,08 g 12,2% 

SÓL 0,21 g 0,11 g 1,8% 
 

Strucela z 
marmoladą 300 g 

Mąka pszenna, woda, cukier, marmolada wieloowocowa(przecier jabłkowy, cukier, kwas 
cytrynowy- regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, 
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barwniki- E122, E124), mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, tłuszcz roślinny, sól, skrobia 
pęczniejąca kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, jaja w 
proszku, kurkuma, środek do przetwarzania mąki- kwas askorbinowy, enzymy), tłuszcz 
roślinny, drożdże, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (100 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
100 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1258,5 kJ / 
300,8 kcal 

1258,5 kJ / 
300,8 kcal 15,0% 

TŁUSZCZ 3,43 g 3,43 g 4,9% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,47 g 1,47 g 7,4% 

WĘGLOWODANY 63,43 g 63,43 g 24,4% 

W TYM CUKIER 40,76 g 40,76 g 45,3% 

BIAŁKO 3,93 g 3,93 g 7,9% 

SÓL 0,19 g 0,19 g 3,2% 
 

Jagodzianka 100g 
 
 

Mąka pszenna, woda, jagoda, nadzienie jagodowe (owoce jagodowe, przecier jabłkowy, 
cukier, guma guar- substancja zagęszczająca, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, aromat), 
jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka pszenna, emulgatory 
(E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, regulator 
kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, enzymy ), 
olej, drożdże, cukier, sól, 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (80 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
80 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1312,1 kJ / 
313,6 kcal 

1049,8 kJ / 
250,9 kcal 12,5% 

TŁUSZCZ 5,92 g 4,74 g 6,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,15 g 0,92 g 4,6% 

WĘGLOWODANY 58,6 g 46,88 g 18,0% 

W TYM CUKIER 12,54 g 10,03 g 11,1% 

BIAŁKO 6,49 g 5,19 g 10,4% 

SÓL 0,04 g 0,03 g 0,5% 
 

Drożdżówka z 
makiem 
 
  

Mąka pszenna, nadzienie makowe (mak, dekstroza, cukier, mąka pszenna, laktoza (z 
mleka), skrobia modyfikowana ( E1411, E1412, E1442), białka jaja kurzego, aromat), woda, 
cukier, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, emulgator (E471), sól, 
regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja konserwująca (E202), aromat, 
barwnik(E160b)), mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, 
dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna rzepakowa, 
odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, 
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środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), drożdże, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (125 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
125 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1351,4 kJ / 
323 kcal 

1689,5 kJ / 
403,8 kcal 20,2% 

TŁUSZCZ 7,59 g 9,48 g 13,5% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,62 g 3,27 g 16,4% 

WĘGLOWODANY 56,38 g 70,48 g 27,1% 

W TYM CUKIER 18,75 g 23,44 g 26,0% 

BIAŁKO 7,1 g 8,88 g 17,8% 

SÓL 0,31 g 0,39 g 6,5% 
 

Drożdżówka z 
budyniem  
 
 

Mąka pszenna, nadzienie budyniowe (woda, krem(cukier, skrobia modyfikowana, serwatka 
w proszku- z mleka , odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, tłuszcz roślinny, substancja 
zagęszczająca E401, syrop skrobiowy, emulgator E472b, aromat, barwnik (E160b, E101)), 
masa twarogowa (twaróg- z mleka, cukier, substancja zagęszczająca E1422, odtłuszczone 
mleko w proszku, regulator kwasowości ; kwas cytrynowy, proszek jajeczny, barwnik: beta 
karoten, aromat identyczny z naturalnym)), woda, cukier, margaryna 70% (oleje roślinne 
(palmowy, rzepakowy), woda, emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas 
cytrynowy (E330), substancja konserwująca (E202), aromat, barwnik(E160b)), mieszanka 
cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma 
guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, 
przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: 
kwas askorbinowy, enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (110 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
110 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1299,6 kJ / 
310,6 kcal 

1429,7 kJ / 
341,7 kcal 17,1% 

TŁUSZCZ 6,08 g 6,68 g 9,5% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,88 g 3,16 g 15,8% 

WĘGLOWODANY 56,36 g 62 g 23,8% 

W TYM CUKIER 12,23 g 13,46 g 15,0% 

BIAŁKO 6,93 g 7,62 g 15,2% 

SÓL 0,37 g 0,41 g 6,8% 
 

Drożdżówka z 
serem  
 
 

Mąka pszenna , nadzienie serowe ( twaróg z mleka, jaja, mieszanka cukiernicza (cukier, 
skrobia modyfikowana, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy w proszku, substancja 
zagęszczająca (E412), wanilina, aromat, sól, barwnik: karoteny ), woda), woda, pomada 
wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja konserwująca), mieszanka cukiernicza 
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(mąka pszenna, serwatka w proszku, sól, emulgatory (E481,E472e, E322), laktoza, gluten 
pszenny, dekstroza, substancja spulchniająca, żółtko jaja w proszku, białko jaja w proszku, 
substancja zagęszczająca (E 412), przyprawy, enzymy, aromat, wanilina, środek do 
przetwarzania mąki (E 300)), cukier, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b), aromat), jaja, drożdże. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1095,4 kJ / 
261,8 kcal 

985,8 kJ / 
235,6 kcal 11,8% 

TŁUSZCZ 6,89 g 6,2 g 8,9% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,35 g 3,02 g 15,1% 

WĘGLOWODANY 43,32 g 38,99 g 15,0% 

W TYM CUKIER 14,72 g 13,25 g 14,7% 

BIAŁKO 6,39 g 5,75 g 11,5% 

SÓL 0,44 g 0,4 g 6,7% 
 

Drożdżówka 
półfrancuska 
 
 

Mąka pszenna , woda, cukier, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
konserwująca (E202), aromat, barwnik(E160b)), mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, 
tłuszcz roślinny (palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: 
E471,E472e, lecytyna rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (110 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
110 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1390,8 kJ / 
332,4 kcal 

1530,1 kJ / 
365,7 kcal 18,3% 

TŁUSZCZ 6,9 g 7,59 g 10,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,23 g 3,56 g 17,8% 

WĘGLOWODANY 59,59 g 65,55 g 25,2% 

W TYM CUKIER 9,72 g 10,7 g 11,9% 

BIAŁKO 7,69 g 8,45 g 16,9% 

SÓL 0,41 g 0,45 g 7,5% 
 

Drożdżówka z 
marmoladą 
 
 

Mąka pszenna, marmolada wieloowocowa(przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- 
regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, 
E124), woda, cukier, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
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konserwująca (E202), aromat, barwnik(E160b)), mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, 
tłuszcz roślinny (palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: 
E471,E472e, lecytyna rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (110 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
110 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1200,8 kJ / 
287 kcal 

1320,9 kJ / 
315,7 kcal 15,8% 

TŁUSZCZ 5,06 g 5,57 g 8,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,33 g 2,56 g 12,8% 

WĘGLOWODANY 54,48 g 59,92 g 23,0% 

W TYM CUKIER 18,57 g 20,43 g 22,7% 

BIAŁKO 5,67 g 6,24 g 12,5% 

SÓL 0,3 g 0,33 g 5,5% 
 

Chałka 200g, 
Rogalik maślany 
60g, bułeczka 
maślana 30g, bułka 
maślana 50g 

Mąka pszenna, woda, cukier, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, woda, 
emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca 
(E202), barwnik (E160b0, aromat), mieszanka cukiernicza (mąka pszenna, tłuszcz palmowy, 
sól, dekstroza, stabilizatory (E466, guma guar), emulgatory (lecytyny z rzepaku, E472e, 
E471), serwatka w proszku- z mleka, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia, 
aromaty, przyprawy, enzymy, środki do przetwarzania mąki (E300,E920), barwnik: 
karoteny), drożdże,  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1224,2 kJ / 
292,6 kcal 

612,1 kJ / 
146,3 kcal 7,3% 

TŁUSZCZ 6,07 g 3,04 g 4,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,85 g 1,42 g 7,1% 

WĘGLOWODANY 52,53 g 26,26 g 10,1% 

W TYM CUKIER 8,67 g 4,33 g 4,8% 

BIAŁKO 6,69 g 3,35 g 6,7% 

SÓL 0,63 g 0,32 g 5,3% 
 

Bułeczka z 
rodzynkami 

Mąka pszenna, rodzynki, woda, cukier, margaryna 80% (oleje roślinne rafinowane 80%, 
woda, emulgatory (E-471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca (E202), barwnik (E160b0, aromat), mieszanka cukiernicza((mąka pszenna, 
tłuszcz palmowy, sól, dekstroza, stabilizatory (E466, guma guar), emulgatory (lecytyny z 
rzepaku, E472e, E471) , serwatka w proszku- z mleka, substancja przeciwzbrylająca: 
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fosforany wapnia, aromaty, przyprawy, enzymy, środki do przetwarzania mąki 
(E300,E920), barwnik: karoteny)), drożdże. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1208,8 kJ / 
288,9 kcal 

604,2 kJ / 
144,4 kcal 7,2% 

TŁUSZCZ 5,25 g 2,63 g 3,8% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,45 g 1,23 g 6,2% 

WĘGLOWODANY 55,31 g 27,65 g 10,6% 

W TYM CUKIER 7,41 g 3,71 g 4,1% 

BIAŁKO 6,02 g 3,01 g 6,0% 

SÓL 0,54 g 0,27 g 4,5% 
 

Drożdżówka z 
jabłkiem 
 
 

Mąka pszenna, jabłka prażone (jabłko surowe, cukier, skrobia, woda, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące: E-202, E223), pomada wodna 
(cukier, syrop glukozowy, woda, substancja konserwująca) , woda, cukier, margaryna 70% 
(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- 
kwas cytrynowy (E330), substancja konserwująca (E202), aromat, barwnik(E160b)), 
mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, dekstroza, 
stabilizator: guma guar, emulgatory: E471,E472e, lecytyna rzepakowa, odtłuszczone mleko 
w proszku, przyprawy, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (110 
g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
110 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1388,7 kJ / 
331,9 kcal 

1527,6 kJ / 
365,1 kcal 18,3% 

TŁUSZCZ 5,44 g 5,99 g 8,6% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,51 g 2,77 g 13,9% 

WĘGLOWODANY 50,87 g 55,95 g 21,5% 

W TYM CUKIER 7,57 g 8,32 g 9,2% 

BIAŁKO 6,08 g 6,69 g 13,4% 

SÓL 0,32 g 0,35 g 5,8% 
 

Pączek z 
marmoladą 80 g 

Mąka pszenna, marmolada wieloowocowa(przecier jabłkowy, cukier, kwas cytrynowy- 
regulator kwasowości, substancje konserwujące- E211 i E202, aromat, barwniki- E122, 
E124), woda, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja konserwująca), 
jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka pszenna, emulgatory 
(E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, regulator 
kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, enzymy ), 
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olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1517,5 kJ / 
362,7 kcal 

1365,7 kJ / 
326,4 kcal 16,3% 

TŁUSZCZ 18,65 g 16,79 g 24,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,91 g 1,72 g 8,6% 

WĘGLOWODANY 43,7 g 39,33 g 15,1% 

W TYM CUKIER 2,39 g 2,15 g 2,4% 

BIAŁKO 4,96 g 4,46 g 8,9% 

SÓL 0,23 g 0,2 g 3,3% 
 

Pączek z 
adwokatem 80g 
 
 

Mąka pszenna, nadzienie adwokat (woda, mieszanka cukiernicza (cukier, skrobia 
modyfikowana, serwatka- z mleka w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, 
tłuszcz roślinny, substancja zagęszczająca E401, syrop skrobiowy, emulgator E472b, 
aromat, barwnik (E160b, E101)), woda, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, 
substancja konserwująca), jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka 
pszenna, emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan 
wapnia, regulator kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1376,5 kJ / 
329 kcal 

1238,9 kJ / 
296,1 kcal 14,8% 

TŁUSZCZ 18,86 g 16,98 g 24,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,14 g 1,93 g 9,7% 

WĘGLOWODANY 34,19 g 30,77 g 11,8% 

W TYM CUKIER 7,47 g 6,73 g 7,5% 

BIAŁKO 5,03 g 4,53 g 9,1% 

SÓL 0,26 g 0,23 g 3,8% 
 

Pączek z czekoladą 
80g 
 
 

Mąka pszenna, nadzienie czekoladowe (syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, woda, 
odtłuszczone mleko w proszku, substancje zagęszczające( E1442,E440), barwnik E150c), 
sól, aromat czekoladowy (identyczny z naturalnym), regulator kwasowości(E330), 
substancja konserwująca (E202), wanilina), woda, pomada wodna (cukier, syrop 
glukozowy, woda, substancja konserwująca), jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka 
mleczna w proszku, mąka pszenna, emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, regulator kwasowości: fosforan sodu, środek do 
przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
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Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza 
w 100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1376,5 kJ 
/ 329 kcal 

1238,9 kJ / 
296,1 kcal 14,8% 

TŁUSZCZ 18,86 g 16,98 g 24,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,14 g 1,93 g 9,7% 

WĘGLOWODANY 34,19 g 30,77 g 11,8% 

W TYM CUKIER 7,47 g 6,73 g 7,5% 

BIAŁKO 5,03 g 4,53 g 9,1% 

SÓL 0,26 g 0,23 g 3,8% 
 

Pączek toffi 80g 
 
 

Mąka pszenna, nadzienie toffi (syrop glukozowo- fruktozowy, woda, cukier, odtłuszczone 
mleko w proszku, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), 
substancje zagęszczające (E1420, E440, ), syrop ze skarmelizowanego cukru, sól, 
substancja konserwująca: E202, aromat (zawiera jęczmień, mleko), emulgator: E472c, 
barwnik (E100)), woda, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja 
konserwująca), jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka mleczna w proszku, mąka pszenna, 
emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, 
regulator kwasowości: fosforan sodu, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, 
enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
  

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1575,3 kJ / 
376,5 kcal 

1417,5 kJ / 
338,8 kcal 16,9% 

TŁUSZCZ 20,17 g 18,15 g 25,9% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 3,13 g 2,82 g 14,1% 

WĘGLOWODANY 43,04 g 38,74 g 14,9% 

W TYM CUKIER 15,94 g 14,34 g 15,9% 

BIAŁKO 5,5 g 4,95 g 9,9% 

SÓL 0,31 g 0,28 g 4,7% 
 

Pączek z 
twarogiem 80 g 

Mąka pszenna, nadzienie twarogowe (śmietana (mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo- 
kokosowy, śmietanka z mleka, stabilizator (celuloza, karagen) aromat, barwniki (karoteny)), 
krem (cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, 
dekstroza, tłuszcz roślinny, substancja zagęszczająca E401, syrop skrobiowy, emulgator 
E472b, aromat, barwnik (E160b, E101))woda), jaja, mieszanka cukiernicza (serwatka 
mleczna w proszku, mąka pszenna, emulgatory (E471,E472e), mąka sojowa, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, regulator kwasowości: fosforan sodu, środek do 
przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, enzymy ), olej, drożdże, cukier, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
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sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1291,6 kJ / 
308,7 kcal 

1162,3 kJ / 
277,8 kcal 13,9% 

TŁUSZCZ 18,7 g 16,83 g 24,0% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 1,91 g 1,72 g 8,6% 

WĘGLOWODANY 29,43 g 26,49 g 10,2% 

W TYM CUKIER 2,39 g 2,15 g 2,4% 

BIAŁKO 5,61 g 5,05 g 10,1% 

SÓL 0,23 g 0,2 g 3,3% 
 

Precelki 80g 

Mąka pszenna, pomada (cukier syrop glukozowy), woda, jaja, mieszanka cukiernicza 
(serwatka w proszku- z mleka, mąka pszenna, emulgatory (E471, E472e), mąka sojowa, 
substancja przeciwzbrylająca- fosforany wapnia, regulator kwasowości – fosforany sodu, 
środek do przetwarzania maki – kwas askorbinowy), olej rzepakowy, drożdże, cukier, 
tłuszcz palmowy, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (90 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
90 g 

WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1727,6 kJ / 
412,9 kcal 

1554,8 kJ / 
371,6 kcal 18,6% 

TŁUSZCZ 26 g 23,4 g 33,4% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,68 g 2,41 g 12,1% 

WĘGLOWODANY 37,94 g 34,15 g 13,1% 

W TYM CUKIER 3,35 g 3,01 g 3,3% 

BIAŁKO 6,71 g 6,04 g 12,1% 

SÓL 0,32 g 0,29 g 4,8% 
 

Paluch 100g 

Mąka, woda, cukier, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
konserwująca (E202), aromat, barwnik(E160b)), mieszanka cukiernicza ( mąka pszenna, 
tłuszcz roślinny (palmowy), sól, dekstroza, stabilizator: guma guar, emulgatory: 
E471,E472e, lecytyna rzepakowa, odtłuszczone mleko w proszku, przyprawy, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
enzymy), drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu 
 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% RWS* dla 
porcji ciasta 
50 g 
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WARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

1224,2 kJ / 
292,6 kcal 

612,1 kJ / 
146,3 kcal 7,3% 

TŁUSZCZ 6,07 g 3,04 g 4,3% 
W TYM KWASY 
TŁUSZCZONE 
NASYCONE 2,85 g 1,42 g 7,1% 

WĘGLOWODANY 52,53 g 26,26 g 10,1% 

W TYM CUKIER 8,67 g 4,33 g 4,8% 

BIAŁKO 6,69 g 3,35 g 6,7% 

SÓL 0,63 g 0,32 g 5,3% 
 

Bułeczka 
drożdżowa z 
nadzieniem o 
smaku 
śmietankowym  

 

70 g 

Mąka pszenna, nadzienie (31%) [krem do ubijania (woda, całkowicie utwardzony 
olej palmowy, cukier, stabilizatory: E420, E460, E466; emulgatory: E472b, E472e, 
lecytyny - z soi; białka mleka, aromaty, regulatory kwasowości: E340, E331; sól, 
barwnik E160a), woda, krem cukierniczy (cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w 
proszku – z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, tłuszcze roślinne 
(kokosowy, palmowy), substancja zagęszczająca: E401, syrop skrobiowy, emulgator: 
E472b, aromat, barwniki: E160b, E101), aromat śmietankowy], woda, kruszonka 
(13,8%)[mąka pszenna, cukier, margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, 
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach), woda, 
emulgatory: E471, E322; regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E 
202, barwnik: E 160b]], cukier, mieszanka cukiernicza [mąka pszenna, tłuszcz 
roślinny (palmowy), sól, pęczniejąca skrobia kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone 
mleko w proszku, aromat, jaja w proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy], margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, 
częściowo utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory: 
E471, E322; regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, barwnik: 
E160b], drożdże.  

Bułeczka drożdżowa z nadzieniem o smaku śmietankowym ( z polewą) 

Mąka pszenna, nadzienie (31%) [krem do ubijania (woda, całkowicie utwardzony 
olej palmowy, cukier, stabilizatory: E420, E460, E466; emulgatory: E472b, E472e, 
lecytyny - z soi; białka mleka, aromaty, regulatory kwasowości: E340, E331; sól, 
barwnik E160a), woda, krem cukierniczy (cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w 
proszku – z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, tłuszcze roślinne 
(kokosowy, palmowy), substancja zagęszczająca: E401, syrop skrobiowy, emulgator: 
E472b, aromat, barwniki: E160b, E101), aromat śmietankowy], woda, polewa 
(13,8%) [cukier, tłuszcz roślinny częściowo utwardzony (palmowy), jaja w proszku o 
obniżonej zawartości tłuszczu (6%), błonnik jajawy, serwatka w proszku (z mleka), 
emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, sól], cukier, mieszanka cukiernicza [mąka 
pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, pęczniejąca skrobia kukurydziana, 
dekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, aromat, jaja w proszku, środek do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], margaryna [oleje roślinne (palmowy, 
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach), 
woda, emulgatory: E471, E322; regulator kwasowości: E330, substancja 
konserwująca: E202, barwnik: E160b], drożdże. 

Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 
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Ciastka orkiszowe 

Mieszanka piekarska ciasto orkiszowo-słonecznikowe (cukier; mąka pszenna orkiszowa 
pełnoziarnista (27,3%); ziarno słonecznika (12,4%); skrobia ziemniaczana; mąka pszenna; 
substancje spulchniające: E450, E500; aromat (zawiera mleko); dekstryna i skrobia z 
tapioki; sól; substancje zagęszczające: E415, E412; emulgator: E471), olej, mieszanka 
piekarska (Cukier, syrop glukozowy w proszku, olej słonecznikowy, miód, emulgator: 
lecytyny ze słonecznika, śmietanka w proszku, aromat)jaja, woda, migdały, słonecznik 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Minichałka  

100 
g 

 

 

Mąka pszenna, cukier, woda, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne, uwodornione 
tłuszcze roślinne, woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu; barwnik: beta karoten], 
drożdże, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, serwatka w proszku – z mleka, 
emulgator: E471, żółtko jaja w proszku, gluten pszenny, białko jaja w proszku, płatki 
ziemniaczane, aromat, dekstroza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: 
karoteny, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, masło – z mleka (min. 
82% tł. mlecznego), jaja, sól 

Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna – 1435 kJ/ 340 kcal; 
tłuszcz – 8,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 3,6 g; węglowodany – 57,4 g, w 
tym cukry – 10,1 g; błonnik – 1,9 g; białko – 7,9 g; sól – 0,7 g 

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) 

1 sztuka to 1 porcja 

Pierniczki 
200 
g 

Mąka pszenna, miód sztuczny płynny(syrop glukozowy, cukier, woda), margaryna 
80%( oleje roślinne rafinowane 80%, woda, emulgatory ( E-471),sól, regulator 
kwasowości-kwas cytrynowy, substancja konserwująca(E202), barwnik(E160b), 
aromat), jaja, sól, cukier, jaja, kawa rozpuszczalna, przyprawa do piernika, soda 
oczyszczona, cukier puder do posypania.  

 
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: laskowe, migdały. 

 

Wartość 
odżywcza w 
100 g 

Wartość 
odżywcza 
porcji (50 g) 

% 
RWS* 
dla 
porcji 
ciasta 
50 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1426kJ/340kcal 713kJ/170kcal 8,5% 

TŁUSZCZ 5,9 g 2,95 4% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 1,4 g 0,7g 3,5% 

WĘGLOWODANY 63,90 g 31,95 g 12,5% 

W TYM CUKIER 22,90 g 11,45g 12,5% 

BIAŁKO 6,8 g 3,4 g 7% 

SÓL 0,7 g 1,4g 5,5% 
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Ciasto elove 

Mieszanka piekarska jogosoft (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA,JAJA w proszku, 
substancje spulchniające (difosforany, węglany Sodu, fosforany wapnia);skrobia 
modyfikowana, JOGURT w proszku(1,5%),emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane Kwas emmono-i 
diacetylowinowym, estry kwasów Tłuszczowych i poliglicerolu);sól, stabilizator(guma 
ksantanowa);aromaty ,MLEKO w proszku odtłuszczone), budyń śmietankowy (Skrobia 
ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat proszkowy, cytrynian trójsodowy, barwniki), 
cukier puder, margaryna 80 % tł.( oleje roślinne - palmowy, rzepakowy i słonecznikowy w 
zmiennych proporcjach, tłuszcz roślinny rzepakowy częściowo uwodorniony, woda, sól 
(0,3%), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyna słonecznikowa), 
aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (annato), witaminy A i D. 
Produkt nie zawiera substancji konserwujących. / ) , mąka pszenna, śmietana roślinna 
(Woda, częściowo utwardzony olej z ziaren palmowych, cukier, stabilizatory (E420, E460, 
E466), emulgatory (E472b, lecytyny z soi, E471), białka mleka, sól, aromat, regulatory 
kwasowości (E340, E331), jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 

Ciasto migdałowe z 
jabłkiem 

Olej, woda, jabłka prażone (Jabłka (85%, cukier, skrobia modyfikowana, woda, regulator 
kwasowości -kwas cytrynowy, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, substancje 
konserwujące - E202 i E211, aromat), mieszanka piekarska (cukier, mąka pszenna, 
substancje spulchniające[ difosforany, węglany sodu, foforany wapnia] mleko w proszku 
odtłuszczone, skrobia modyfikowana, emulgator(y) (mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym, estry kwasów tłuszczowych i 
poliglicerolu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym) skrobia, syrop glukozowy, sól, aromaty), 
migdały, nadzienie makowe (Nasiona maku (27%), dekstroza, cukier, pęczniejąca mąka 
pszenna, laktoza — z mleka, skrobie modyfikowane (E1414, E1422), białko jaja w 
proszku, aromat), pomada (cukier, syrop glukozowy, woda), jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Kora orzechowa 

Mieszanka piekarska orzechowe soft komplet, olej, woda, krem napoleon (cukier; 
skrobia modyfikowana: E1414; preparat wypieniający w proszku: (tłuszcze roślinne: 
palmowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony; 
emulgatory: E472a, E322; aromat, barwnik: E160a) (zawiera mleko); mleko pełne w 
proszku; serwatka w proszku; tłuszcz kokosowy: całkowicie utwardzony i nieutwardzony; 
substancje zagęszczające: E401, E407; laktoza; białka mleka; aromaty; sól; emulgator: 
E471; regulator kwasowości: E270; barwniki: E101, E160a ) , orzechy arachidowe, 
polewa jajowa(Cukier, tłuszcz roślinny częściowo utwardzony (palmowy), jaja w proszku 
o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), błonnik jajawy, serwatka w proszku (z mleka), 
emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, sól), jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Metrowiec  
 

Olej, woda, mieszanka piekarska Baba mix ( mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, 
emulgatory:E475,E471, środki spulchniające:E450i,E500, sól, aromat), kawa 
rozpuszczalna, krem napoleon (cukier; skrobia modyfikowana: E1414; preparat 
wypieniający w proszku: (tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i 
nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony; emulgatory: E472a, E322; aromat, 
barwnik: E160a) (zawiera mleko); mleko pełne w proszku; serwatka w proszku; tłuszcz 
kokosowy: całkowicie utwardzony i nieutwardzony; substancje zagęszczające: E401, 
E407; laktoza; białka mleka; aromaty; sól; emulgator: E471; regulator kwasowości: E270; 
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barwniki: E101, E160a ), orzechy włoskie, orzechy arachidowe, polewa jajowa(Cukier, 
tłuszcz roślinny częściowo utwardzony (palmowy), jaja w proszku o obniżonej zawartości 
tłuszczu (6%), błonnik jajawy, serwatka w proszku (z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), 
aromaty, sól), jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Spód biszkoptowy 
Mieszanka piekarska biszkoptowa mix (mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, środki 
spulchniające: E450,E500,emulgator E475, mleko odtłuszczone w proszku, ekstrakt 
kurkumy ,ekstrakt papryki), jaja, woda. 

Napoleonka 

Ocet, woda, krem napoleon (cukier; skrobia modyfikowana: E1414; preparat 
wypieniający w proszku: (tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i 
nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony; emulgatory: E472a, E322; aromat, 
barwnik: E160a) (zawiera mleko); mleko pełne w proszku; serwatka w proszku; tłuszcz 
kokosowy: całkowicie utwardzony i nieutwardzony; substancje zagęszczające: E401, 
E407; laktoza; białka mleka; aromaty; sól; emulgator: E471; regulator kwasowości: E270; 
barwniki: E101, E160a ), margaryna 80% tł. (oleje roślinne - palmowy, rzepakowy i 
słonecznikowy w zmiennych proporcjach, tłuszcz roślinny rzepakowy częściowo 
uwodorniony, woda, sól (0,3%), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyna 
słonecznikowa), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (annato), 
witaminy A i D. Produkt nie zawiera substancji konserwujących. / )Mąka pszenna, sól, jaja 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Spody bezowe 

Cukier, jaja, woda, kwasek cytrynowy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu 
 

Babka czekoladowa 
 

Mix babka (cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory:E471,E475, jaja, granulat 
czekolady, środki spulchniające:E500i,i,E450i, sól, słód barwiący, aromat.) , jaja, olej 
słonecznikowy, woda, orzechy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Biscotto 

Śmietana [mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo-kokosowy, śmietanka, stabilizator 
(celuloza, karagen) , aromat, barwnik (karoteny)], biszkopty [Mąka, cukier, emulgator 
(Woda, Cukier, Mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych E 471 Glikol 1,2- propylenowy 
( 1,2- propandiol) E 1520 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu E 475 Sole potasowe 
kwasów tłuszczowych E 470a E 1520: techniczny środek pomocniczy (nośnik), E 470a: 
techniczny środek pomocniczy ( regulator pH)), proszek do pieczenia] frużelina [wiśnie 
80%, cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca (guma gellan(E 418), syrop 
glukozowo-fruktuzowy, kwas (kwas cytrynowy (E 330), substancja konserwująca 
(sorbinian potasu (E202 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Piekielna rozkosz 

extra czeko (cukier, mąka pszenna, czekolada w proszku, skrobia pszenna, jaja, czekolada 
w proszku-10%, skrobia modyfikowana E1422, substancja utrzymująca wilgotność: syrop 
glukozowy, emulgatory: E471, E475, substancje spulchniające: E450i, E500, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa E415, sól, aromat.), biszkopty [Mąka, cukier, emulgator 
(Woda, Cukier, Mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych E 471 Glikol 1,2- propylenowy 
( 1,2- propandiol) E 1520 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu E 475 Sole potasowe 



Specyfikacja wyrobów cukierniczych Piekarnia cukiernia 24 „Drożdżyk”   
kwasów tłuszczowych E 470a E 1520: techniczny środek pomocniczy (nośnik), E 470a: 
techniczny środek pomocniczy ( regulator pH)), proszek do pieczenia], pasta arabeschi [ 
Cukier, tłuszcz roślinny (z orzechów ziemnych), biszkopty (mąka pszenna, cukier, tłuszcz 
roślinny (olej palmowy), odłtuszczone jaja, masło, odtłuszczone mleko w proszku, orzechy 
laskowe, aromaty, emulgator:E322, przeciwutleniacz E307], śmietana [mleko 
odtłuszczone, tłuszcz palmowo-kokosowy, śmietanka, stabilizator (celuloza, karagen) , 
aromat, barwnik (karoteny)], stabilizator cappuccino[cukier, żelatyna, skrobia 
modyfikowana, 3,8% płatki czekolady (cukier, masa jajawa, jaja o obniżonej zawartości 
tłuszczu, tłuszcz jaja, emulgator (lecytyny słonecznikowe)), ekstrakt słodu jęczmiennego, 
1,5% ekstrakt kawy, 1,5% kawa mielona, aromat] 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Rolada z bitą 
śmietaną 

Mąka, cukier, emulgator [Woda, Cukier, Mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych E 471 
Glikol 1,2- propylenowy ( 1,2- propandiol) E 1520 Estry kwasów tłuszczowych i 
poliglicerolu E 475 Sole potasowe kwasów tłuszczowych E 470a E 1520: techniczny 
środek pomocniczy (nośnik), E 470a: techniczny środek pomocniczy ( regulator pH)], 
proszek do pieczenia, śmietana [mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo-kokosowy, 
śmietanka, stabilizator (celuloza, karagen) , aromat, barwnik (karoteny)], galaretka 
[cukier kryształ, galaretka wieprzowa 270 Bloom – substancja zag€szczająca, regulator 
kwasowości – kwas cytrynowy, aromat wiśniowy/truskawkowy, barwnik E 124, E 122] 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Bułka mleczna z 
czekoladą 

Mąka pszenna (51,9%), jaja, cukier, łezki czekoladowe (9,2%) [cukier, miazga jajawa, 
tłuszcz jajawy, emulgator: lecytyny z soi, aromat], woda, olej rzepakowy, drożdże, 
substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, mleko w proszku odtłuszczone (0,8%), 
serwatka w proszku – z mleka, sól, emulgator: E471, żółtko jaja w proszku, gluten 
pszenny, białko jaja w proszku, płatki ziemniaczane, aromat, dekstroza, maltodekstryna, 
kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karoteny, środek do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Spody do rolady 
 

Mąka, cukier, emulgator [Woda, Cukier, Mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych E 471 
Glikol 1,2- propylenowy ( 1,2- propandiol) E 1520 Estry kwasów tłuszczowych i 
poliglicerolu E 475 Sole potasowe kwasów tłuszczowych E 470a E 1520: techniczny 
środek pomocniczy (nośnik), E 470a: techniczny środek pomocniczy ( regulator pH)], 
proszek do pieczenia 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

Torty z bitą śmietaną 
 

Biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, środki spulchniające: E450, 
E500,emulgator E475, mleko odtłuszczone w proszku, ekstrakt kurkumy ,ekstrakt 
papryki] 
Śmietana [mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo-kokosowy, śmietanka, stabilizator 
(celuloza, karagen) , aromat, barwnik (karoteny)] 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, 
nasiona sezamu. 

 


