
Specyfikacja wyrobów piekarskich Piekarnia i Cukiernia „Drożdżyk”    
 

Nazwa 
produktu 

Masa 
netto Składniki: 

Chleb 
Szczeciński  

1000g, 
500g, 
350g, 
250g 

Mąka pszenna (49%), woda, mąka żytnia (21%0, drożdże, sól, gluten pszenny, środek do 
przetwarzania mąki- kwas askorbinowy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu 
w porcji (1 kromka)/28g 
produktu 

% RWS* porcji 
(35g) 

Wartość energetyczna 1026KJ/242 kcal 287KJ/68kcal 3% 

Tłuszcz 1,3 0,4 1% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,3 

 

0,1 1% 

Węglowodany 48,7 13,6 5% 

w tym cukry 0,8 0,2 1% 

Błonnik 2,9 0,8 - 

Białko 7,5 2,1 4% 

Sól (sód) 1,4 0,4 6% 

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

Opakowanie zawiera ok. 18 porcji 
 

Chleb Wiejski  900g 

Mąka pszenna 46%, naturalny zakwas żytni (30%)(mąka żytnia (17,5%), woda), woda, ekstrakt 
ze słodu jęczmiennego, drożdże, sól, gluten pszenny, środek do przetwarzania mąki-kwas 
askorbinowy 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza 
w 100 g 
produktu 

w porcji (1 kromka)/25g 
produktu 

% RWS*   porcji 
(35g) 

Wartość energetyczna 979KJ/231 kcal 245KJ/58 kcal 3% 

Tłuszcz 1,2 0,3 1% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,3 

 

0,1 1% 

Węglowodany 46,4 11,6 7% 

w tym cukry 2,6 0,6 1% 

Błonnik 2,6 0,6 - 

Białko 7,4 1,8 5% 

Sól (sód) 1,3 0,3 7% 

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

Opakowanie zawiera ok. 36 porcji 
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Chleb Wiejski 
 
  

500g 

Mąka pszenna, woda, mąka żytnia, drożdże, sól, polepszacz pieczywa (olej rzepakowy, 
emulgator (E472e, E471) środek do przetwarzania mąki –kwas askorbinowy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 
100 g 

Wartość odżywcza porcji 
(30 g) 

% RWS* dla 
porcji 30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 991,6 kJ / 237 kcal 297,5 kJ / 71,1 kcal 3,6% 

TŁUSZCZ 0,93 g 0,28 g 0,4% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,22 g 0,07 g 0,4% 

WĘGLOWODANY 50,37 g 15,11 g 5,8% 

W TYM CUKIER 0,54 g 0,16 g 0,2% 

BIAŁKO 6,72 g 2,02 g 4,0% 

SÓL 0,55 g 0,16 g 2,7% 
 

Chleb 
Wieloziarnisty 
 
  

400g 

Mąka pszenna 40,5%, naturalny zakwas żytni 27,8%(mąka żytnia(17,4% w gotowym wyrobie), 
woda), woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna , siemię lniane, gluten pszenny, otręby 
pszenne, nasiona słonecznika, cukier, pęczniejąca mąka pszenna, mąka ze słodu pszennego, 
prażona mąka ze słodu jęczmiennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), 
posypka dekoracyjna (siemię lniane, nasiona słonecznika, płatki owsiane, proso, nasiona 
sezamu), sól, drożdże, mąka ze słodu jęczmiennego 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu 
w porcji (1 kromka)/ ok. 25g 
produktu 

% RWS*   porcji  

Wartość energetyczna 1124KJ/266kcal 281KJ/67 kcal 3% 

Tłuszcz 3,7g 0,9g 1% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,5g 0,1g 1% 

Węglowodany 46,5g 11,6g 4% 

w tym cukry 1,9g 0,5g 1% 

Błonnik 5,0g 1,2g - 

Białko 9,2g 2,3g 5% 

Sól (sód) 1,4g 0,3g 6% 

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

Opakowanie zawiera ok. 16 porcji 

 
 

Chleb 
Królewski 
 

400g 

Woda, mąka pszenna, mąka żytnia, mieszanka piekarnicza (rozdrobnione ziarno pszenicy i żyta, 
otręby pszenne, łamane ziarno soi, siemię lniane, rozdrobniony słód pszenny, prażona mąka 
żytnia i pszenna, sól przyprawy: koper, kminek, kolendra, anyż) regulator kwasowości: kwas 
askorbinowy) płatki owsiane, drożdże, sól, zakwas piekarski (prażona mąka żytnia, woda, zakwas 
żytni (mąka żytnia, woda), kwas: kwas octowy) 
 
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 
(35 g) 

% RWS* dla 
porcji 35 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1156 kJ / 276,3 kcal 404,6 kJ / 96,7 kcal 4,8% 

TŁUSZCZ 5,76 g 2,01 g 2,9% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,71 g 0,25 g 1,3% 

WĘGLOWODANY 45,74 g 16,01 g 6,2% 

W TYM CUKIER 0,31 g 0,11 g 0,1% 

BIAŁKO 10,39 g 3,64 g 7,3% 

SÓL 0,51 g 0,18 g 3,0% 
 

Chleb Słońce 
 
  

400g 

Woda, mąka pszenna, mąka żytnia, mieszanka piekarska(mąka pszenna, rozdrobnione ziarno 
żyta i pszenicy, mąka żytnia, siemię lniane, łamane ziarno soi, mąka kukurydziana, kwas: kwas 
cytrynowy, przyprawy : kminek, koper, kolendra, anyż; środek do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy), słonecznik, drożdże, siemię lniane, płatki owsiane, sól, zakwas piekarski (prażona 
mąka żytnia, woda, zakwas żytni, kwas: kwas octowy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

Wartość odżywcza 
w 100 g 
produktu 

w porcji (1 kromka)/45g 
produktu 

% RWS*   porcji 
(35g) 

Wartość energetyczna 993KJ/237 kcal 348KJ/83 kcal 4% 

Tłuszcz 1,8 0,6 1% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,25 0,09 0% 

Węglowodany 53,9 18,9 7% 

w tym cukry 1,8 0,6 1% 

Błonnik 19,2 - - 

Białko 6,7 2,3 5% 

Sól (sód) 1,135 0,3975 7% 

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

Opakowanie zawiera ok. 15 porcji 
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Chleb Razowy 
 
  

500g 

Mąka żytnia razowa (40%), woda, mąka pszenna(22,89%), mąka żytnia mieszanka piekarnicza( 
płatki ziemniaczane, serwatka w proszku(laktoza), skrobia kukurydziana) drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu w porcji (1 kromka)/ 28g produktu % RWS*   porcji  

Wartość energetyczna 918KJ/217 kcal 257KJ/61 kcal 3% 

Tłuszcz 1,3g 0,4g 1% 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3g 0,1g 1% 

Węglowodany 42g 11,8g 5% 

w tym cukry 1,5g 0,4g <1% 

Błonnik 6,1g 1,7g - 

Białko 6,2g 1,7g 3% 

Sól (sód) 1,2g 0,33g 5% 

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

Opakowanie zawiera ok. 18 porcji 
 

Chleb Ig 
 
  

300g 
lub 
350g 

Mąka pszenna , woda, mieszanka piekarska (nasiona 18%- słonecznik, siemię lniane, nasiona 
dyni, płatki owsiane, otręby pszenne; gluten pszenny, mąka żytnia, pszenny zakwas w proszku, 
sól cukier, emulgator E472e i lecytyna słonecznikowa) drożdże 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(25 g) 

% RWS* dla 
porcji 25 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1330,9 kJ / 318,1 kcal 332,6 kJ / 79,5 kcal 4,0% 

TŁUSZCZ 8,43 g 2,11 g 3,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,13 g 0,03 g 0,2% 

WĘGLOWODANY 46,1 g 11,52 g 4,4% 

W TYM CUKIER 0,11 g 0,03 g 0,0% 

BIAŁKO 13,47 g 3,37 g 6,7% 

SÓL 1,24 g 0,31 g 5,2% 
 

Chleb 
kukurydziany 

400g 

Woda, mąka żytnia, mąka pszenna, mieszanka piekarska (mąka kukurydziana, słonecznik, siemię 
lniane, sól, suchy zakwas żytni, stabilizator: guma guar, mąka sojowa, słód żytni, emulgator 
(E472e) lecytyna rzepakowa), przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
enzymy), drożdże, mieszanka piekarska (prażona mąka żytnia, woda, zakwas żytni, kwas-kwas 
octowy) , sól, sezam, siemię lniane 
  
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 
(30 g) 

% RWS* dla 
porcji 30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1031,8 kJ / 246,6 kcal 309,6 kJ / 74 kcal 3,7% 

TŁUSZCZ 3,04 g 0,91 g 1,3% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,56 g 0,17 g 0,9% 

WĘGLOWODANY 46,25 g 13,87 g 5,3% 

W TYM CUKIER 0,57 g 0,17 g 0,2% 

BIAŁKO 8,36 g 2,51 g 5,0% 

SÓL 0,65 g 0,2 g 3,3% 
 

Chleb Pszenny 
 
  

400g 

Mąka pszenne, woda, drożdże, margaryna 70%(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy ) woda, 
emulgator(E471) sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
konserwująca(E202), aromat, barwnik(E160b)), sól, cukier, mieszanka piekarnicza(mąka 
pszenna, emulgator E472e, substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(35 g) 

% RWS* dla 
porcji 35 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1239,7 kJ / 296,3 kcal 433,9 kJ / 103,7 kcal 5,2% 

TŁUSZCZ 2,17 g 0,76 g 1,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,63 g 0,22 g 1,1% 

WĘGLOWODANY 60,45 g 21,16 g 8,1% 

W TYM CUKIER 0,98 g 0,34 g 0,4% 

BIAŁKO 8,66 g 3,03 g 6,1% 

SÓL 0,63 g 0,22 g 3,7% 
 

Chleb Żytni ze 
słonecznikiem 
 
 

600g 
 lub 
300g 
  

Mąka żytnia, woda, słonecznik (8,6%), mąka pszenna, ekstrakt słodowy jęczmienny, drożdże, sól, 
mąka słodowa jęczmienna 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu 
w porcji (1 kromka)/45g 
produktu 

% RWS*   porcji 
(45g) 

Wartość energetyczna 1019KJ/244kcal 459KJ/110kcal 5% 

Tłuszcz 3,7 1,7 2% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,48 0,22 1% 

Węglowodany 55,5 22,7 9% 

w tym cukry 1,8 0,8 1% 

Błonnik 39 - - 

Białko 7,9 3,6 7% 

Sól (sód) 0,9775 0,44 7% 

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) 
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Opakowanie zawiera ok. 13 porcji 

 
 

Chleb Witalny 
 
  

luz 

Woda, mąka żytnia, mieszanka piekarnicza (siemię lniane, ziarno słonecznika, mąka 
kukurydziana, kiełki pszenicy, mąka pszenna, serwatka w proszku(z mleka), cukier, dekstroza, 
mąka sojowa, kwas: kwas cytrynowy, kwas: kwas octowy, przyprawy( kminek, koper, kolendra, 
anyż) emulgator: lecytyna rzepakowa, środek do przetwarzania mąki : kwas askorbinowy, 
enzymy) mąka pszenna, drożdże, sezam, siemię lniane, zaczyn( mąka żytnia, woda, zakwas żytni, 
kwas- kwas octowy),sól. 
 
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 40 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 985,3 kJ / 235,5 kcal 394,1 kJ / 94,2 kcal 4,7% 

TŁUSZCZ 5,66 g 2,26 g 3,2% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,77 g 0,31 g 1,6% 

WĘGLOWODANY 35,58 g 14,23 g 5,5% 

W TYM CUKIER 3,02 g 1,21 g 1,3% 

BIAŁKO 8,86 g 3,54 g 7,1% 

SÓL 0,41 g 0,16 g 2,7% 
 

Chleb 
czystoziarnisty 
 
  

luz 

Woda, mieszanka piekarnicza (płatki owsiane, słonecznik, nasiona lnu, płatki sojowe, błonnik 
roślinny, pestki dyni, sezam, preparowane ziarno żyta, preparowane ziarno orkiszu, kiełki żytnie 
słodowane, przyprawa mielona), pestki dyni, miód sztuczny, olej, 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 50 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1359 kJ / 324,8 kcal 679,5 kJ / 162,4 kcal 8,1% 

TŁUSZCZ 19,69 g 9,84 g 14,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 2,09 g 1,05 g 5,3% 

WĘGLOWODANY 23,08 g 11,54 g 4,4% 

W TYM CUKIER 3,44 g 1,72 g 1,9% 

BIAŁKO 15,06 g 7,53 g 15,1% 

SÓL 1,17 g 0,58 g 9,7% 
 

Chleb Graham 
  
  

400g 

Mąka graham, mąka pszenna, woda, drożdże, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(30 g) 

% RWS* dla 
porcji 30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1344,3 kJ / 321,3 kcal 403,3 kJ / 96,4 kcal 4,8% 
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TŁUSZCZ 1,78 g 0,53 g 0,8% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,4 g 0,12 g 0,6% 

WĘGLOWODANY 65,77 g 19,73 g 7,6% 

W TYM CUKIER 0,36 g 0,11 g 0,1% 

BIAŁKO 10,52 g 3,15 g 6,3% 

SÓL 0,24 g 0,07 g 1,2% 
 

Chleb Tostowy 
  

400g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70%(oleje roślinne (palmowy, rzepakowy ) woda, 
emulgator(E471) sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy (E330), substancja 
konserwująca(E202), aromat, barwnik(E160b)), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(35 g) 

% RWS* dla 
porcji 35 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1136,4 kJ / 271,6 kcal 397,9 kJ / 95,1 kcal 4,8% 

TŁUSZCZ 1,99 g 0,7 g 1,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,58 g 0,2 g 1,0% 

WĘGLOWODANY 55,42 g 19,4 g 7,5% 

W TYM CUKIER 0,9 g 0,31 g 0,3% 

BIAŁKO 7,94 g 2,78 g 5,6% 

SÓL 0,57 g 0,2 g 3,3% 
 

Chleb Chia 
  400g 

Woda, mąka pszenna, mieszanka piekarska (mąka żytnia, mąka pszenna, ziarno słonecznika, 
mąka orkiszowa, siemię lniane, nasiona szałwii hiszpańskiej Salvia hispanica (6%), suchy zakwas 
orkiszowy, słód żytni, sól, płatki ziemniaczane, przyprawy, kakao w proszku , regulator 
kwasowaości:E270), kwas naturalny (mąka żytnia, woda), olej rzepakowy, drożdże 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(30 g) 

% RWS* dla 
porcji 30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1097,9 kJ / 262,4 kcal 329,3 kJ / 78,7 kcal 3,9% 

TŁUSZCZ 5,23 g 1,57 g 2,2% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,26 g 0,08 g 0,4% 

WĘGLOWODANY 46,92 g 14,08 g 5,4% 

W TYM CUKIER 0,33 g 0,1 g 0,1% 

BIAŁKO 7,74 g 2,32 g 4,6% 

SÓL 1,3 g 0,39 g 6,5% 
 

Chleb 
Orkiszowy 
  

300g 

Woda, mieszanka piekarska(mąka z pełnego przemiału pszenicy orkisz, płatki z pszenicy orkisz, 
nasiona słonecznika, suchy zakwas na bazie mąki z pełnego przemiału pszenicy orkisz, mąka 
żytnia, cukier, płatki ziemniaczane, sól, maślanka w proszku( z mleka)) mąka żytnia, mąka 
pszenna, drożdże, 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 
(30 g) 

% RWS* dla 
porcji 30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1000,4 kJ / 239,1 kcal 300 kJ / 71,7 kcal 3,6% 

TŁUSZCZ 3,78 g 1,13 g 1,6% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,57 g 0,17 g 0,9% 

WĘGLOWODANY 41 g 12,3 g 4,7% 

W TYM CUKIER 2,82 g 0,85 g 0,9% 

BIAŁKO 8,38 g 2,51 g 5,0% 

SÓL 0,56 g 0,17 g 2,8% 
 

Chleb Żytni 
Naturalny 

400g 
 

Mąka żytnia, woda, kwas naturalny (mąka żytnia, woda), sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość odżywcza w 
100 g 

Wartość odżywcza porcji 
(35 g) 

% RWS* dla 
porcji 35 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 854,8 kJ / 204,3 kcal 299,2 kJ / 71,5 kcal 3,6% 

TŁUSZCZ 1,06 g 0,37 g 0,5% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,23 g 0,08 g 0,4% 

WĘGLOWODANY 41,86 g 14,65 g 5,6% 

W TYM CUKIER 0,29 g 0,1 g 0,1% 

BIAŁKO 6,81 g 2,38 g 4,8% 

SÓL 0,34 g 0,12 g 2,0% 
 

Chleb 
Rzemieślniczy 

Luz 

Woda, mieszanka piekarska (płatki owsiane, ziarno słonecznika, nasiona lnu, suszony zakwas 
żytni, błonnik, prażone nasiona lnu, sezam, olej rzepakowy, pestki dyni, przyprawa), słonecznik, 
miód sztuczny płynny, olej rzepakowy, sól. 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 
100 g 

Wartość odżywcza 
porcji (30 g) 

% RWS* 
dla porcji 
30 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1294,1 kJ / 309,3 kcal 388,3 kJ / 92,8 kcal 4,6% 

TŁUSZCZ 21,2 g 6,36 g 9,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 2,28 g 0,68 g 3,4% 

WĘGLOWODANY 13,5 g 4,05 g 1,6% 

W TYM CUKIER 4,01 g 1,2 g 1,3% 

BIAŁKO 9,76 g 2,93 g 5,9% 

SÓL 0,48 g 0,14 g 2,3% 
 

Bułka graham 
 
  

70g 

Mąka graham, mąka pszenna, woda, drożdże, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy) 
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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 
(70 g) 

% RWS* dla 
porcji 70 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1339,3 kJ / 320,1 kcal 937,6 kJ / 224,1 kcal 11,2% 

TŁUSZCZ 1,79 g 1,26 g 1,8% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,41 g 0,29 g 1,5% 

WĘGLOWODANY 65,49 g 45,84 g 17,6% 

W TYM CUKIER 0,36 g 0,25 g 0,3% 

BIAŁKO 10,45 g 7,31 g 14,6% 

SÓL 0,28 g 0,2 g 3,3% 
 

Paluch z 
wieloziarnisty 
 
  

70g 

Mąka pszenna 40,5%, naturalny zakwas żytni 27,8%(mąka żytnia(17,4% w gotowym wyrobie), 
woda), woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna , siemię lniane, gluten pszenny, otręby 
pszenne, nasiona słonecznika, cukier, pęczniejąca mąka pszenna, mąka ze słodu pszennego, 
prażona mąka ze słodu jęczmiennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), 
posypka dekoracyjna (siemię lniane, nasiona słonecznika, płatki owsiane, proso, nasiona 
sezamu), sól, drożdże, mąka ze słodu jęczmiennego 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 
g 

Wartość odżywcza porcji 
(70 g) 

% RWS* dla 
porcji 70 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1006,7 kJ / 240,6 kcal 704,6 kJ / 168,4 kcal 8,4% 

TŁUSZCZ 3,02 g 2,11 g 3,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,45 g 0,31 g 1,6% 

WĘGLOWODANY 52,92 g 37,04 g 14,2% 

W TYM CUKIER 1,65 g 1,15 g 1,3% 

BIAŁKO 8,23 g 5,76 g 11,5% 

SÓL 0,44 g 0,31 g 5,2% 
 

Paluch serowy 
 
  

70g 

Mąka pszenna, woda, ser żółty (mleko pasteryzowane, sól, stabilizator, chlorek wapnia, 
substancja konserwująca (azotan potasu), kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka 
mikrobiloogiczna : koagulant, barwnik: annato, substancja przeciwzbrylająca: skrobia 
ziemniaczana), mieszanka piekarska(mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, serwatka w 
proszku, mąka słodowa pszenna, emulgator(E471, E472e), odtłuszczone mleko w proszku, 
cukier, przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy)drożdże 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 g % RWS* dla porcji ciasta 100 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1202,1 kJ / 287,3 kcal 14,4% 

TŁUSZCZ 5,97 g 8,5% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 3,53 g 17,7% 

WĘGLOWODANY 47,22 g 18,2% 
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W TYM CUKIER 1,08 g 1,2% 

BIAŁKO 10,79 g 21,6% 

SÓL 0,62 g 10,3% 
 

Baton  
 
  

100g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania 
mąki- kwas askorbinowy) 
 
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 
90 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1377,8 kJ / 329,3 kcal 1239,7 kJ / 296,3 kcal 14,8% 

TŁUSZCZ 2,41 g 2,17 g 3,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,7 g 0,63 g 3,2% 

WĘGLOWODANY 67,17 g 60,45 g 23,3% 

W TYM CUKIER 1,09 g 0,98 g 1,1% 

BIAŁKO 9,62 g 8,66 g 17,3% 

SÓL 0,7 g 0,63 g 10,5% 

Rogal 
 
  

100g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), mak, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy) 
 
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 1245,6 kJ / 297,7 kcal 1245,6 kJ / 297,7 kcal 14,9% 

TŁUSZCZ 2,56 g 2,56 g 3,7% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,66 g 0,66 g 3,3% 

WĘGLOWODANY 59,86 g 59,86 g 23,0% 

W TYM CUKIER 0,96 g 0,96 g 1,1% 

BIAŁKO 8,79 g 8,79 g 17,6% 
SÓL 0,6 g 0,6 g 10,0% 

 

Baton z 
posypką 
 
  

100g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), sezam, cukier, polepszacz do pieczywa( mąka 
pszenna, emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do 
przetwarzania mąki kwas askorbinowy) 
 
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 (90 g) 

% 
RWS* 
dla 
porcji 
90 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1397,5 kJ / 334 kcal 1257,7 kJ / 300,6 kcal 15,0% 

TŁUSZCZ 3,14 g 2,83 g 4,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,81 g 0,73 g 3,7% 

WĘGLOWODANY 66,7 g 60,03 g 23,1% 

W TYM CUKIER 1,08 g 0,97 g 1,1% 

BIAŁKO 9,78 g 8,81 g 17,6% 

SÓL 0,69 g 0,62 g 10,3% 
 

Bagietka 
  300g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy,) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

 

Wartość odżywcza w 100 g % RWS* dla 100 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1195,4 kJ / 285,7 kcal 14,3% 

TŁUSZCZ 2,09 g 3,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,61 g 3,1% 

WĘGLOWODANY 58,28 g 22,4% 

W TYM CUKIER 0,94 g 1,0% 

BIAŁKO 8,35 g 16,7% 

SÓL 0,6 g 10,0% 
 

Paluch z 
czosnkiem  
 
  

70g 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska [mąka pszenna, sól, tłuszcz roślinny (palmowy), 
serwatka w proszku - z mleka, mąka ze słodu pszennego, cukier, przyprawy, skrobia 
kukurydziana, odtłuszczone mleko w proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy], ser żółty – z mleka [mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, 
substancja konserwująca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka 
mikrobiologiczna: koagulant, barwnik: annato, substancja przeciwzbrylająca: skrobia],   
margaryna 70% tł. [oleje i tłuszcze roślinne, uwodornione tłuszcze roślinne, woda, emulgatory: 
E471, lecytyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian 
potasu; barwnik: beta karoten], drożdże, przyprawa czosnkowa (0,8%) [substancja zagęszczająca 
- guma guar, przyprawy (czosnek 0,2% - w gotowym produkcie, szczypiorek, pietruszka), sól].  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna – 1162 kJ/ 276 kcal; tłuszcz – 8,3 g, w 
tym kwasy tłuszczowe nasycone – 3,3 g; węglowodany – 41,3 g, w tym cukry – 1,2 g; błonnik – 
1,8 g; białko – 8,2 g; sól – 1,4 g 
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Bułka Paryska 
 
  

300g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy,) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu w porcji (1 kromka)/ 10g 
produktu 

% RWS*   porcji 
(10g) 

Wartość energetyczna 1138KJ/272 kcal 114KJ/27 kcal 1% 

Tłuszcz 1,5g 0,2g 0% 

w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 

0,18g 0,02g 0% 

Węglowodany 58,5g 5,9g 2% 

w tym cukry 1,2g 0,1g 0% 

Błonnik 2,1g 0,2g - 

Białko 7,3g 0,7g 1% 

Sól (sód) 0,94g 0,09g 2% 

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

Opakowanie zawiera ok. 15 porcji 
 

Bułka ciabata 
 
  

Luz 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (suchy zakwas pszenny, mąka pszenna, stabilizatory 
(guma guar, E466), tłuszcz roślinny (palmowy), gluten pszenny, cukier, emulgator: E472e, 
ekstrakt ze słodu jęczmiennego, mąka sojowa, odtłuszczone mleko w proszku, substancja 
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy),olej, 
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 486,6 kJ / 116,3 kcal 243,5 kJ / 58,2 kcal 2,9% 

TŁUSZCZ 5,53 g 2,76 g 3,9% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,63 g 0,32 g 1,6% 

WĘGLOWODANY 13,2 g 6,6 g 2,5% 

W TYM CUKIER 0,31 g 0,15 g 0,2% 

BIAŁKO 2,68 g 1,34 g 2,7% 

SÓL 0,97 g 0,49 g 8,2% 
 

Bułka 
kukurydziana z 
dynią 
 
  

70g 

Mąka pszenna (51,2%), woda, produkty z kukurydzy (11,1%) – w gotowym wyrobie: [kukurydza 
ekspandowana (6,7%), mąka kukurydziana (4,4%)], nasiona dyni (4,4%), ser żółty – z mleka 
(4,4%) [mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja konserwująca azotan 
potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna: koagulant, barwnik: 
annato, substancja przeciwzbrylająca: skrobia],   nasiona słonecznika, drożdże, sól, środek do 
przetwarzania mąki - kwas askorbinowy, enzymy (zawierają gluten pszenny*), cukier, 
stabilizatory (guma guar, E466), emulgatory (E472e, lecytyny z rzepaku, E471), tłuszcz palmowy, 
przyprawy, mąka sojowa, olej rzepakowy. 
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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 
(70 g) 

% RWS* dla 
porcji 70 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1141,8 kJ / 272,9 kcal 799,1 kJ / 191 kcal 9,6% 

TŁUSZCZ 5,19 g 3,63 g 5,2% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 1,27 g 0,89 g 4,5% 

WĘGLOWODANY 47,29 g 33,1 g 12,7% 

W TYM CUKIER 0,16 g 0,12 g 0,1% 

BIAŁKO 9,87 g 6,91 g 13,8% 

SÓL 0,48 g 0,34 g 5,7% 
 

Bułka żytnia  
 
  

70g 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska(mąka żytnia, mąka pszenna, suszony kwas żytni, 
cukier, sól, prażony słód jęczmienny, słód żytni, preparat enzymatyczny), drożdże, polepszacz do 
pieczywa( mąka pszenna, emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, 
środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy, enzymy) 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna – 1191 kJ/ 282 kcal; tłuszcz – 5,3 g, w 
tym kwasy tłuszczowe nasycone – 1,5 g; węglowodany – 47 g, w tym cukry - 1,5 g; błonnik – 2,8 
g; białko – 10,2 g; sól – 1,4 g 

Bułka 
wieloziarnistaa  
 
  

70g 

Mąka pszenna (48,7%), woda, nasiona słonecznika (12,5%), siemię lniane (6,2%), mąka żytnia 
(5%), drożdże, pestki dyni (2,0%), sól, mąka żytnia z pełnego przemiału, mąka kukurydziana, 
nasiona sezamu (0,8%), gluten pszenny, otręby pszenne, cukier, proso (0,7%), pęczniejąca mąka 
pszenna, prażona mąka ze słodu jęczmiennego, mąka ze słodu pszennego, nasiona Chia (szałwia 
hiszpańska - Salvia hispanica) (0,1%), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.  
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 
 
 
Wartość odżywcza 100g produktu: wartość energetyczna – 1363 kJ/ 324 kcal; tłuszcz – 9,9 g, w 
tym kwasy tłuszczowe nasycone – 1,2 g; węglowodany – 44,2 g, w tym cukry – 1,5 g; błonnik – 
4,9 g; białko – 12,0 g; sól – 1,2 g 

Bułka  
 
  

50g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy,) 
 
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 1302,1 kJ / 311,2 kcal 651 kJ / 155,6 kcal 7,8% 

TŁUSZCZ 2,28 g 1,14 g 1,6% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,66 g 0,33 g 1,7% 
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WĘGLOWODANY 63,48 g 31,74 g 12,2% 

W TYM CUKIER 1,03 g 0,51 g 0,6% 

BIAŁKO 9,09 g 4,55 g 9,1% 

SÓL 0,66 g 0,33 g 5,5% 
 

Bułka kajzerka 
 
  

50g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, dodatek piekarski( mąka ze słodu pszennego, mąka pszenna, 
cukier, gluten pszenny, bezwodny tłuszcz mleczny, suchy zakwas pszenny, dekstroza, środek do 
przetwarzania mąki- kwas askorbinowy), sól, masło (0,7%)- z mleka, 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 1296,2 kJ / 309,8 kcal 648,1 kJ / 154,9 kcal 7,7% 

TŁUSZCZ 2,83 g 1,41 g 2,0% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,5 g 0,25 g 1,3% 

WĘGLOWODANY 61,71 g 30,85 g 11,9% 

W TYM CUKIER 1,64 g 0,82 g 0,9% 

BIAŁKO 9,2 g 4,6 g 9,2% 

SÓL 0,56 g 0,28 g 4,7% 
 

Bułka 
poznańska 
 
  

50g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, margaryna 70% (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy), woda, 
emulgator (E471), sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca- 
sorbinian potasu, aromat, barwnik E160b), cukier, polepszacz do pieczywa( mąka pszenna, 
emulgatory E472e, substancja przeciwzbrylająca fosforan wapnia, środek do przetwarzania mąki 
kwas askorbinowy) 
 
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 1302,1 kJ / 311,2 kcal 651 kJ / 155,6 kcal 7,8% 

TŁUSZCZ 2,28 g 1,14 g 1,6% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,66 g 0,33 g 1,7% 

WĘGLOWODANY 63,48 g 31,74 g 12,2% 

W TYM CUKIER 1,03 g 0,51 g 0,6% 

BIAŁKO 9,09 g 4,55 g 9,1% 

SÓL 0,66 g 0,33 g 5,5% 
 

Bułka sznytka 
 
  

65g 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna, cukier gronowy, gluten pszenny, 
emulgator E472e, stabilizatory E450,E341, E412, mąka słodowa, cukier, tłuszcz roślinny 
(palmowy, rzepakowy 
), środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, drożdże), drożdże, sól 
 
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 
(90 g) 

% RWS* dla 
porcji 90 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1187,8 kJ / 283,9 kcal 1069 kJ / 255,5 kcal 12,8% 

TŁUSZCZ 1,35 g 1,22 g 1,7% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,56 g 0,5 g 2,5% 

WĘGLOWODANY 59,25 g 53,33 g 20,5% 

W TYM CUKIER 0,71 g 0,64 g 0,7% 

BIAŁKO 8,65 g 7,78 g 15,6% 

SÓL 0,6 g 0,54 g 9,0% 
 

Bułka duża 
  
 
 

90g 

Mąka pszenna, woda, drożdże, dodatek piekarski( mąka ze słodu pszennego, mąka pszenna, 
cukier, gluten pszenny, bezwodny tłuszcz mleczny, suchy zakwas pszenny, dekstroza, środek do 
przetwarzania mąki- kwas askorbinowy), sól, masło (0,7%)- z mleka, 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 1192 kJ / 284,9 kcal 1072,8 kJ / 256,4 kcal 12,8% 

TŁUSZCZ 1,63 g 1,47 g 2,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,66 g 0,59 g 3,0% 

WĘGLOWODANY 58,75 g 52,87 g 20,3% 

W TYM CUKIER 1,31 g 1,18 g 1,3% 

BIAŁKO 8,68 g 7,81 g 15,6% 

SÓL 0,58 g 0,52 g 8,7% 
 

Bułka z soją 
 
  

70g 

Mąka pszenna 48,7%, woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna, siemię lniane, gluten pszenny, 
otręby pszenne, nasiona słonecznika, cukier, pęczniejąca mąka pszenna, mąka ze słodu 
pszennego, prażona mąka ze słodu jęczmiennego, środek do przetwarzania mąki; kwas 
askorbinowy), mąka żytnia 7%, ziarna soi 7 %, siemię lniane, drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość odżywcza w 
100 g 

Wartość odżywcza porcji 
(70 g) 

% RWS* dla porcji 
ciasta 70 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1308,3 kJ / 312,7 kcal 915,9 kJ / 218,9 kcal 10,9% 

TŁUSZCZ 6,39 g 4,47 g 6,4% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,89 g 0,62 g 3,1% 

WĘGLOWODANY 53,71 g 37,6 g 14,5% 

W TYM CUKIER 2,34 g 1,64 g 1,8% 

BIAŁKO 14,22 g 9,96 g 19,9% 

SÓL 0,54 g 0,38 g 6,3% 
 

Pizzerka 
 
  

100g 

Mąka pszenna, woda, ser żółty (mleko pasteryzowane, sól, stabilizator, chlorek wapnia, 
substancja konserwująca (azotan potasu), kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka 
mikrobiloogiczna : koagulant, barwnik: annato, substancja przeciwzbrylająca: skrobia 
ziemniaczana), sos pomidorowy(proszek pomidorowy, skrobia modyfikowana E1422, 
przyprawy, sól, cukier, zioła, substancja antyzbrylająca E551), mieszanka piekarska (mąka 
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pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, serwatka w proszku, mąka słodowa pszenna, 
emulgator(E471, E472e), odtłuszczone mleko w proszku, cukier, przyprawy, środek do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy) drożdże 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość odżywcza w 100 g % RWS* dla porcji 100 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1311,3 kJ / 313,4 kcal 15,7% 

TŁUSZCZ 5,69 g 8,1% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 3,42 g 17,1% 

WĘGLOWODANY 53,73 g 20,7% 

W TYM CUKIER 6,59 g 7,3% 

BIAŁKO 11,31 g 22,6% 

SÓL 1,06 g 17,7% 
 

Spody do pizzy 80g 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, 
serwatka w proszku, mąka słodowa pszenna, emulgator(E471, E472e), odtłuszczone mleko w 
proszku, cukier, przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), drożdże 
 
Może dodatkowo zawierać: gluten, jaja i produkty pochodne, orzechy, soja, mleko, nasiona 
sezamu. 

 

Wartość odżywcza w 100 g % RWS* dla porcji ciasta 100 g 

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1184,5 kJ / 283,1 kcal 14,2% 

TŁUSZCZ 2,29 g 3,3% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,95 g 4,8% 

WĘGLOWODANY 57,33 g 22,1% 

W TYM CUKIER 1 g 1,1% 

BIAŁKO 8,03 g 16,1% 

SÓL 0,41 g 6,8% 
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Pizza  
 
  

350g 

Mąka pszenna, woda, mieszanka piekarska (mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, 
serwatka w proszku, mąka słodowa pszenna, emulgator(E471, E472e), odtłuszczone mleko w 
proszku, cukier, przyprawy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), sos 
pomidorowy(proszek pomidorowy, skrobia modyfikowana E1422, przyprawy, sól, cukier, zioła, 
substancja antyzbrylająca E551), 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 1038,1 kJ / 248,1 kcal 518,8 kJ / 124 kcal 6,2% 

TŁUSZCZ 2 g 1 g 1,4% 

W TYM KWASY TŁUSZCZONE NASYCONE 0,83 g 0,42 g 2,1% 

WĘGLOWODANY 50,26 g 25,13 g 9,7% 

W TYM CUKIER 1,08 g 0,54 g 0,6% 

BIAŁKO 7,03 g 3,51 g 7,0% 

SÓL 0,38 g 0,19 g 3,2% 
 

Chleb krojony 
na naturalnym 
zakwasie 900 g  
mieszany 
pszenno – 
żytni na 
naturalnym 
zakwasie 
żytnim 
 
  
 

900 g 

Mąka pszenna (48%), naturalny zakwas żytni (25,5%) [mąka żytnia (16% - w gotowym 
produkcie), woda], woda, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, drożdże, sól, gluten pszenny, środek 
do przetwarzania mąki - kwas askorbinowy. 
 

Może dodatkowo zawierać: jaja, orzechy, soję, sezam, mleko, gluten 
 

Wartość odżywcza produktu w 100 g produktu w porcji (1 kromka / 25 g) 
% RWS* 

w porcji 

Wartość energetyczna 980 kJ/231 kcal 245 kJ/58 kcal 3% 

Tłuszcz 1,2 g 0,3 g <1% 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g 0,1 g <1% 

Węglowodany 46,5 g 11,6 g 4% 

w tym cukry 2,6 g 0,6 g 1% 

Błonnik 2,6 g 0,6 g - 

Białko 7,3 g 1,8 g 4% 

Sól 1,3 g 0,3 g 5% 

* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 
Opakowanie zawiera ok. 36 porcji. 

Chleb żytni z 
dynią (3,2%) 
350 g 
na naturalnym 
zakwasie, 
 
  

350 g 

Naturalny zakwas żytni (53,2%) [mąka żytnia, woda], mąka żytnia, woda, mieszanka piekarska 
[płatki owsiane, nasiona słonecznika, płatki z pszenicy orkisz, siemię lniane, włókna roślinne 
(babki płesznik, cytryny, owsa, jabłka, pszenicy), pestki dyni, nasiona sezamu, ziarna żyta, kiełki 
pszenicy, sól, skrobia ziemniaczana, gluten pszenny, ekstrakt ze słodu jęczmiennego], pestki 
dyni, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, sól, drożdże. 
 
Może dodatkowo zawierać: jaja, orzechy, mleko, soję  
 

Wartość odżywcza w 100 g produktu w porcji (1 kromka) / 50 g produktu % RWS* w porcji 
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Wartość energetyczna 969 kJ/230 kcal 485 kJ/115 kcal 6% 

Tłuszcz 3,5 g 1,7 g 2% 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 g 0,3 g 2% 

Węglowodany 42,1 g 21,0 g 8% 

w tym cukry 3,4 g 1,7 g 2% 

Błonnik 4,8 g 2,4 g - 

Białko 5,1 g 2,5 g 5% 

Sól 1,4 g 0,7 g 12% 

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

Opakowanie zawiera ok. 7 porcji. 
 

Parówka 
zapiekana 

 
Wyrób pszenny z posypanym serem i zapieczoną w środku parówką 
 

Bułka tarta 
   

mąka pszenna (78%), woda, drożdże, sól 
 
Może dodatkowo zawierać: jaja, orzechy, mleko, soję  
 

 


