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W poniższym wykazie znaleźć można spis i skład wyrobów produkowanych w cukierni Jacek Placek. 

 

Składniki zaliczane do grupy alergenów zaznaczone są, jako pogrubione i pochylone. 

 

Na terenie zakładu wykorzystywane są: mąki, jaja, orzechy, sezam i mleko.  

W związku z czym każdy z produktów może zawierać śladowe ilości wymienionych alergenów,  

nawet jeżeli nie są wyszczególnione w poniższym wykazie. 



1. Serniki 

Sernik domowy: 45% twaróg (mleko pasteryzowane, kultury bakterii), jaja, cukier, margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), ziemniaki, budyń 

(skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), rodzynki, skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy (cukier, 

substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), 

skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

Snikers: twaróg (mleko pasteryzowane, kultury bakterii), cukier, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka pszenna, krem toffi (cukier, tłuszcz roślinny, 

serwatka w proszku, mączka sojowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), 

aromaty, barwnik E160a), orzechy ziemne, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), 

masło (z mleka), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy 

(cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), kakao, syrop glukozowy, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, 

difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

Izaura: serek homogenizowany , jaja, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka pszenna, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, 

cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat 

wanilii), budyń, skrobia ziemniaczana, kakao, mleko, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: 

etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), proszek do 

pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna) 

Cygan: serek homogenizowany, jaja, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), skrobia ziemniaczana, budyń (skrobia ziemniaczana i 

kukurydziana, aromat, sól), kakao, mąka pszenna, skórka z cytryny, cukier wanilinowy (cukier, substancja 

aromatyczna: etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), 

proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna) 

Sernik królewski: 35% twaróg sernikowy (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, jaja, 

margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), 

mąka pszenna, masło (z mleka), czekolada biała (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, laktoza (z mleka), 

emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), 

posypka czekoladowa (cukier, miazga kakaowa 44%, masło kakaowe 1%, emulgator lecytyny z soi, aromat), skrobia 

ziemniaczana, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), kakao, proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, 

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

askorbinowy, aromat pomarańczowy), skórka cytrynowa, sól 

Sernik rosa: 37% twaróg sernikowy (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, jaja, margaryna 

(oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka 

pszenna, masło (z mleka), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), czekolada ciemna (72%: pasta 

kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny 

aromat wanilii), skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do 

pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, 

cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy, aromat pomarańczowy), skórka cytrynowa, sól, ocet 
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Sernik orzechowy: 40% twaróg (mleko pasteryzowane, kultury bakterii), cukier, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka pszenna, masło (z mleka), 

budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), skrobia ziemniaczana, 5% orzech włoskie, czekolada 

ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna 

słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), kakao, 

rodzynki, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), skórka cytrynowa 

Sernik z polewą kajmakową: 38% twaróg (mleko pasteryzowane, kultury bakterii), jaja, cukier, margaryna (oleje 

roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), 

ziemniaki, polewa krem toffi (cukier, tłuszcz roślinny, serwatka w proszku, mączka sojowa, kakao w proszku o 

obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, barwnik E160a), budyń (skrobia ziemniaczana i 

kukurydziana, aromat, sól), rodzynki, orzechy włoskie, skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy (cukier, substancja 

aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), sskórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

Sernik z wiśnią: 37% twaróg sernikowy (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, jaja, 12% 

wiśnie, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat 

barwnik), mąka pszenna, masło (z mleka), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), skrobia 

ziemniaczana, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), kakao, proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, 

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

askorbinowy, aromat pomarańczowy), skórka cytrynowa, sól 

Serniki na zimno: 
Z owocami: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, śmietana kremówka (śmietana 

z mleka, stabilizator karagen), jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), żelatyna, rodzynki, galaretka (cukier, żelatyna, 

kwas cytrynowy, aromat, barwniki: E122, E124), 10-15% owoce, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, 

difosforan, mąka pszenna), skórka cytrynowa 

Kaszubski: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, śmietana kremówka (śmietana z 

mleka, stabilizator karagen), jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), galaretka (cukier, żelatyna, kwas cytrynowy, 

aromat, barwniki: E122, E124), żelatyna, rodzynki, owoce, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, 

mąka pszenna), skórka cytrynowa 

Straciatella: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, śmietana kremówka (śmietana 

z mleka, stabilizator karagen), jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), kakao, kawałki czekolady, żelatyna 

Cynamonowy: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, śmietana kremówka 

(śmietana z mleka, stabilizator karagen), jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), cynamon 

Malinowa poezja: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, śmietana kremówka 

(śmietana z mleka, stabilizator karagen), jaja, 5% maliny, mąka pszenna, masło (z mleka), proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka cytrynowa 



Ciasta kruche i biszkoptowe z owocami: 
Szarlotka: jabłka prażone (jabłka 87%, cukier, stabilizator (guma guar), kwas cytrynowy, sorbinian potasu, kwas 

askorbinowy), cukier, mąka pszenna, jaja, masło (z mleka) margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: 

etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), cytryna, 

proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), zagęstnik Super Klar (skrobia modyfikowana) 

Szarlotka luksusowa: jabłka prażone (jabłka 87%, cukier, stabilizator (guma guar), kwas cytrynowy, sorbinian potasu, 

kwas askorbinowy), mąka pszenna, mąka razowa, cukier, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, 

sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), miód, orzechy włoskie, cukier wanilinowy (cukier, 

substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), 

cynamon, soda, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), cytryna, 

zagęstnik Super Klar (skrobia modyfikowana) 

Placek kruchy z śliwkami: cukier, jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik),  25% śliwki, cukier wanilinowy (cukier, substancja 

aromatyczna: etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), 

proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cytryna 

Placek kruchy z wiśniami: cukier, jaja, mąka pszenna, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik),  25% wiśnie, cukier wanilinowy (cukier, 

substancja aromatyczna: etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cytryna 

Placek kruchy z rabarbarem: cukier, jaja, jabłka prażone (jabłka 87%, cukier, stabilizator (guma guar), kwas cytrynowy, 

sorbinian potasu, kwas askorbinowy),  8% rabarbar, mąka pszenna, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, 

woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), cukier wanilinowy (cukier, 

substancja aromatyczna: etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cytryna, zagęstnik 

Super Klar (skrobia modyfikowana) 

Pleśniak: jabłka prażone, cukier, mąka pszenna, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), czarna porzeczka, kakao, cukier wanilinowy 

(cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

aromat pomarańczowy), cytryna, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), zagęstnik 

Super Klar (skrobia modyfikowana) 

Ciasto z galaretką i owocami: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana kremówka (śmietana z mleka, stabilizator 

karagen), 20% owoce, stabilizator do śmietany (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana), galaretka (cukier, żelatyna, 

kwas cytrynowy, aromat, barwniki: E122, E124), sok brzoskwiniowy, sok z cytryn, spirytus 

Makowce: 
Makowiec zawijany: 40% mak, mąka pszenna, jaja, cukier, masło (z mleka), drożdże Saccharomyces cerevisiae, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 
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sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), orzech włoskie, figi, rodzynki, 

suszone śliwki, aromat migdałowy 

Makowiec drożdżowy: 40% mak, mąka pszenna, jaja, cukier, masło (z mleka), drożdże, skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), orzech włoskie, figi, rodzynki, suszone śliwki, aromat 

migdałowy 

Makowiec duński: 25% mak, twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), jaja, masło (z mleka), 

margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), 

skrobia ziemniaczana, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), płatki ziemniaczane (odwodnione 

ziemniaki 99%, emulgator E471, stabilizator E331, substancja konserwująca E222, przeciwutleniacz BHA E320), skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan 

sodu, difosforan, mąka pszenna), rodzynki, płatki kokosowe 

Makowiec saksoński: 20% mak, jabłka, jaja, mąka pszenna, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), rodzynki, orzechy włoskie, figi, 

suszone śliwki, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), aromat migdałowy, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan 

sodu, difosforan, mąka pszenna), śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), cytryna 

Makowiec bakaliowy: mak, jaja, mąka pszenna, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator 

E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), rodzynki, orzech włoskie, figi, suszone śliwki, 

cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), aromat migdałowy, skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, 

mąka pszenna), śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), cytryna 

Serniko-makowiec: 30% twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, mak, jaja, 

margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), 

masło (z mleka), ziemniaki, budyń, skrobia ziemniaczana, rodzynki,  orzechy włoskie, figi, suszone śliwki, mąka 

pszenna, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), aromat migdałowy, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), proszek do pieczenia (wodorowęglan 

sodu, difosforan, mąka pszenna), cytryna 

 

Ciasta drożdżowe: 
Z kruszonką: mąka pszenna, cukier, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces cerevisiae, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka cytrynowa 



Z serem: mąka pszenna, twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), cukier, jaja, masło (z 

mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat 

barwnik), mleko, skrobia ziemniaczana, rodzynki, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), drożdże 

Saccharomyces cerevisiae, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, 

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

askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka cytrynowa 

Z wiśniami:  mąka pszenna, cukier, jaja, 20% wiśnie, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces 

cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka 

cytrynowa 

Z jabłkiem: mąka pszenna, cukier, jaja, 20% jabłka, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces 

cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka 

cytrynowa 

Z śliwkami: mąka pszenna, cukier, jaja, śliwki, 20% masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces 

cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka 

cytrynowa 

Z jagodami: mąka pszenna, cukier, jaja, 15% jagody, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces 

cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka 

cytrynowa 

Z truskawkami: mąka pszenna, cukier, jaja, 15% truskawki, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże 

Saccharomyces cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

, skórka cytrynowa 

Z kokosem: mąka pszenna, cukier, jaja, 20% kokos, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-

471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mleko, rodzynki, drożdże Saccharomyces 

cerevisiae, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka cytrynowa 

Z kokosem i kremem budyniowym: mąka pszenna, cukier, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), budyń (skrobia ziemniaczana i 

kukurydziana, aromat, sól), mleko, rodzynki, kokos, drożdże Saccharomyces cerevisiae, skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka cytrynowa, śmietana (śmietanka 

pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), spirytus 
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Pierniki: 
Piernik z dżemem: mąka pszenna, mąka żytnia, 10% marmolada o smaku truskawkowym (przeciery owocowe 

(jabłkowy-62%, z aronii-6%), cukier, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas sytrynowy, sorbinian potasu), 

cukier, miód, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, 

aromat barwnik), masło (z mleka), śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), olej, 

rodzynki, orzech włoskie, kakao, sok z brzoskwiń, przyprawa piernikowa (mąka pszenna, cynamon, kolendra, kakao 

niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), soda oczyszczona, skórka pomarańczowa (skórka 

pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

Piernik marchewkowy: mąka pszenna, jaja, cukier, marchew 10%,  miód, olej, śmietana (śmietanka pasteryzowana, 
bakterie fermentacji mlekowej), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbi-
nian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), rodzynki, orzechy, kakao, sok z brzoskwini, przyprawa piernikowa 
(mąka pszenna, cynamon, kolendra, kakao niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), goździki, soda 
oczysczona, skórka pomarańczy (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sub-
stancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 
 

Piernik z wiśniami: mąka pszenna, jaja, cukier, miód, olej, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji 
mlekowej), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat 
barwnik), wiśnie 6%, masło (z mleka), rodzynki, orzechy, kakao, sok z brzoskwini, przyprawa piernikowa (mąka 
pszenna, cynamon, kolendra, kakao niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), goździki, soda oczy-
sczona, skórka pomarańczy (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 
 

Piernik z dynią: mąka pszenna, jaja, cukier, dynia 10%, miód, olej, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fer-
mentacji mlekowej), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, 
aromat barwnik), masło (z mleka), rodzynki, orzechy, kakao, sok z brzoskwini, przyprawa piernikowa (mąka pszenna, 
cynamon, kolendra, kakao niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), goździki, soda oczysczona, 
skórka pomarańczy (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konser-
wująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 
 

Piernik z jabłkiem: mąka pszenna, jaja, cukier, jabłka 10%,  miód, olej, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie 
fermentacji mlekowej), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian po-
tasu, aromat barwnik), masło (z mleka), rodzynki, orzechy, kakao, sok z brzoskwini, przyprawa piernikowa (mąka 
pszenna, cynamon, kolendra, kakao niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), goździki, soda oczy-
sczona, skórka pomarańczy (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) 
 

Ciasteczka kruche korzenne/piernikowe: mąka pszenna,  jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), cukier, miód, masło (z mleka), smalec, przyprawa 

piernikowa (mąka pszenna, cynamon, kolendra, kakao niskotłuszczowe, goździki, imbir, pieprz, ziele angielskie), sok i 

skórka, cytryny, skórka pomarańczy (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), soda 

oczyszczona, sól 



 

 

 

Ciasta z kremem budyniowym: 
Pijak: cukier, mąka pszenna, jaja, mak, wiórki kokosowe, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), 

mleko, krem toffi (cukier, tłuszcz roślinny, serwatka w proszku, mączka sojowa, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, barwnik E160a), czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, 

cukier, masło (z mleka) kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny 

aromat wanilii), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), alkohol 

Herbatnikowy przysmak: mąka pszenna, jaja, cukier, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, 

sól), czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 

lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka 

pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), sok z 

cytryn, alkohol, syrop karmelowy (syrop cukrowy, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty 

karmel) 

Śnieżynka: mąka pszenna, jaja, cukier, marmolada o smaku truskawkowym (przeciery owocowe (jabłkowy-62%, z 

aronii-6%), cukier, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas sytrynowy, sorbinian potasu), mleko, budyń 

(skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), sok z brzoskwiń, alkohol, syrop karmelowy (syrop cukrowy, woda, 

aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty karmel) 

Ciasto węgierskie: cukier, jaja, mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i 

kukurydziana, aromat, sól), skrobia ziemniaczana, kakao, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło (z 

mleka) kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), 

wiśnie, sok wiśniowy, olej,  proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy 

(cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), ocet, alkohol, syrop karmelowy (syrop cukrowy, woda, aromat, 

barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty karmel) 

Kokosanka: mąka pszenna, jaja, cukier, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), 15% kokos, 

alkohol, syrop karmelowy (syrop cukrowy, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty karmel) 

Ciasto czarno białe: mąka pszenna, jaja, cukier, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), 

kakao, alkohol 

Ambasador: jaja, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka pszenna, kakao, mleko, rodzynki, orzech włoskie włoskie, 

czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 

lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), cukier 

wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, 

mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), alkohol, 

syrop karmelowy (syrop cukrowy, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty karmel) 
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Ciasta z kremem śmietanowym: 
Ciasto biszkoptowe z owocami: mąka pszenna, cukier, jaja, śmietana kremówka (śmietana z mleka, stabilizator 

karagen), galaretka (cukier, żelatyna, kwas cytrynowy, aromat, barwniki: E122, E124),15% owoce, stabilizator do 

śmietany (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana) naturalny, sok brzoskwiniowy i cytrynowy, alkohol 

Ciasto kruche z kajmakiem: mąka pszenna, cukier, jaja, kajmak (cukier, mleko pełne pasteryzowane, mleko pełne w 

proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan 

sodu (soda oczyszczona), ssubstancja konserwująca: sorbinian potasu (E202), aromat), śmietana kremówka (śmietana 

z mleka, stabilizator karagen), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, 

sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), stabilizator do śmietany (cukier, żelatyna, skrobia 

modyfikowana) naturalny, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w 

proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), sok brzoskwiniowy i cytrynowy, 

alkohol, skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy) , skórka 

cytrynowa, sól 

Ciasto biszkoptowe z kajmakiem: mąka pszenna, cukier, jaja, kajmak (cukier, mleko pełne pasteryzowane, mleko 

pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: 

wodorowęglan sodu (soda oczyszczona), ssubstancja konserwująca: sorbinian potasu (E202), aromat), śmietana 

kremówka (śmietana z mleka, stabilizator karagen), masło (z mleka), stabilizator do śmietany (cukier, żelatyna, 

skrobia modyfikowana) naturalny, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone 

kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), sok brzoskwiniowy i 

cytrynowy, alkohol 

Delicja truskawkowa: mąka pszenna, cukier, jaja, śmietana kremówka (śmietana z mleka, stabilizator karagen), 

galaretka (cukier, żelatyna, kwas cytrynowy, aromat, barwniki: E122, E124), mus truskawkowy, żelatyna, stabilizator 

do śmietany (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana) naturalny, sok brzoskwiniowy i cytrynowy, alkohol 

Ptasie mleczko: mąka pszenna, jaja, cukier, kakao, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji 

mlekowej), czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator 

(E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), żelatyna, cukier wanilinowy (cukier, substancja 

aromatyczna: etylowanilina), sok z cytryn i brzoskwiniowy, alkohol 

Fantazja: mąka pszenna, cukier, jaja, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), galaretka 

wiśniowa (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: E100, E110, E120), 

wiśnie, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator 

(E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), stabilizator do śmietany (cukier, żelatyna, skrobia 

modyfikowana) naturalny, sok wiśniowy, alkohol 

Torty z kremem śmietanowym: 
Truskawkowy: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), 10% 

truskawki, sok brzoskwiniowy, sok z cytryn, spirytus, stabilizator truskawkowy (cukier, żelatyna, skrobia 

modyfikowana, 3,4% truskawki suszone, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik betanina, aromat). 

Dekoracje: czekoladowe, owoce, cukrowe 



Ananasowy: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), 

ananas (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy), sok z ananasów, sok z cytryn, spirytus, 

stabilizator cytrynowy (cukier, dekstroza, żelatyna wieprzowa, owoc cytryny w proszku 2,5%, suszony sok cytryny, 

maltodekstryna, aromat naturalny, skrobia modyfikowana, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy, barwnik ryboflawina). 

Dekoracje: czekoladowe, owoce, cukrowe 

Malinowy: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), maliny 

9%, sok malinowy, sok z cytryn, spirytus, zagęstnik Super Klar (skrobia modyfikowana). Dekoracje: cukrowe, owoce 

Rafaello: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), czekolada 

biała (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, laktoza (z mleka), emulgator: lecytyna sojowa, naturalny 

aromat waniliowy), orzechy włoskie, migdały, sok brzoskwiniowy, sok z cytryn, spirytus, zagęstnik Super Klar (skrobia 

modyfikowana). Dekoracje: czekoladowe, cukrowe 

Czekoladowo-wiśniowy: mąka pszenna, jaja, cukier, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji 

mlekowej), czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator 

(E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 8%, wiśnie 6%, sok z wiśni 2%, sok brzoskwiniowy, spirytus, 

zagęstnik Super Klar (skrobia modyfikowana). Dekoracje: czekoladowe 

Torty, kostki, rolady z kremem na maśle: 
Truskawkowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, truskawki 13%, sok z cytryny, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt 

jasny: jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: cukrowe, lub truskawki. 

Jagodowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, jagody 13%, sok z cytryny, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: 

jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: posypka biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, 

serwatka w proszku, laktoza, emulgator: E322 (lecytyna sojowa), aromat naturalny waniliowy), cukrowe ozdoby, lub 

jagody. 

Żurawinowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, żurawina 9%, sok z cytryny, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: 

jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: posypka biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, 

serwatka w proszku, laktoza, emulgator: E322 (lecytyna sojowa), aromat naturalny waniliowy), cukrowe ozdoby, lub 

żurawina. 

Ananasowo-cytrynowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, ananas (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: 

kwasek cytrynowy) 12%, sok z cytryny 7%, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: jaja, cukier, mąka pszenna. 

Dekoracje: posypka biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku, laktoza, 

emulgator: E322 (lecytyna sojowa), aromat naturalny waniliowy), cukrowe ozdoby, lub ananas. 

Brzoskwiniowo-czekoladowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, 

masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 

11%, brzoskwinie (brzoskwinie, woda, cukier / syrop glukozowo-fruktuzowy) 8%, chałwa waniliowa (50% miazga 

sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat waniliowy), sok z cytryny, 

sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: czekolada, cukrowe ozdoby, lub 

brzoskwinie. 

Cytrynowo-brzoskwiniowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, brzoskwinie (brzoskwinie, woda, cukier / syrop 

glukozowo-fruktuzowy) 10%, sok z cytryny 7%, sok z brzoskwiń 3%, spirytus. Biszkopt jasny: jaja, cukier, mąka 

pszenna. Dekoracje: czekolada, cukrowe ozdoby, lub brzoskwinie. 

Orzechowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, 

odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 10%, chałwa 

waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat 
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waniliowy) 12%, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt orzechowy: jaja, cukier, mąka pszenna, orzechy włoskie 8%. 

Dekoracje: czekolada, cukrowe ozdoby, lub orzechy włoskie. 

Czekoladowy: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, 

odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 10%, chałwa 

waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat 

waniliowy) 12%, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: czekolada, cukrowe 

ozdoby, lub chałwa waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator 

kwasowości E550, aromat waniliowy). 

Królewski: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, 

odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 8%, chałwa 

waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat 

waniliowy) 7%, powidła śliwkowe (śliwki, cukier, zagęstnik), sok z cytryn, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt 

murzynek: mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian 

potasu, aromat barwnik), cukier, masło (z mleka), jaja, kakao, smalec (tłuszcz wieprzowy), cytryna, sól. Dekoracje: 

czekolada ciemna, cukrowe ozdoby, lub chałwa waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń 

mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat waniliowy). 

Dobosz: Krem: masło (z mleka), cukier, jaja, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, 

odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii) 10%, chałwa 

waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, aromat 

waniliowy) 8%, mąka migdałowa, sok z brzoskwiń, spirytus. Biszkopt jasny: jaja, cukier, mąka pszenna. Dekoracje: 

czekolada, cukrowe ozdoby, lub polewa kajmakowa (kajmak (cukier, mleko pełne pasteryzowane, mleko pełne w 

proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan 

sodu (soda oczyszczona), ssubstancja konserwująca: sorbinian potasu (E202), aromat), woda, zagęstnik) 

Sachera: jaja, cukier, masło (z mleka), mąka pszenna, kakao, mleko, czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, cukier, 

masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat wanilii), 

cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, 

difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), 

powidła morelowe, sok z brzoskwiń, sok z cytryn, spirytus. Dekoracje: polewa z czekolady 

Makowo-kawowy: mąka pszenna, jaja, cukier, masło (z mleka), mak 8%, kawa 5%, sok z cytryny, sok z brzoskwiń, 

kawa parzona, spirytus. Dekoracje: czekoladowe, cukrowe, z owoców 

Torty z kremem budyniowym: 
Czarno biały: mąka pszenna, cukier, jaja, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), masło (z 

mleka), kakao, sok brzoskwiniowy i cytrynowy, alkohol, olej. 

Biało czarny: mąka pszenna, cukier, jaja, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), masło (z 

mleka), sok brzoskwiniowy i cytrynowy, kakao, alkohol, olej. 



Dekoracje tortów: 
Ozdoby cukrowe. 

Ananas (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy) 

Brzoskwinie (brzoskwinie, woda, cukier / syrop glukozowo-fruktuzowy) 

Chałwa waniliowa (50% miazga sezamowa, cukier, emulgator E471, korzeń mydlnicy, regulator kwasowości E550, 

aromat waniliowy) 

Krem toffi (cukier, tłuszcz roślinny, serwatka w proszku, mączka sojowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, barwnik E160a) 

Mandarynki (mandarynki, woda, cukier, regulator kwasowości – kwas cytrynowy) 

Posypka biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku, laktoza, emulgator: 

E322 (lecytyna sojowa), aromat naturalny waniliowy) 

Posypka czekoladowa (cukier, miazga kakaowa 44%, masło kakaowe 1%, emulgator lecytyny z soi, aromat) 

Owoce świeże 

 

 

 

Ciastka sztukowe: 
Pączki: mąka pszenna, cukier, jaja, mleko, drożdże Saccharomyces cerevisiae, margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), sól, olej, 

marmolada o smaku truskawkowym (przeciery owocowe (jabłkowy-62%, z aronii-6%), cukier, aromat truskawkowy, 

regulator kwasowości: kwas sytrynowy, sorbinian potasu), skórka cytrynowa i brzoskwiniowa. (Produkt dostępny 

sezonowo) 

Drożdżówki: mąka pszenna, cukier, jaja, mleko, drożdże Saccharomyces cerevisiae, margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), sól, skórka 

cytrynowa i brzoskwiniowa. Dostępne nadzienia: dżem (marmolada o smaku truskawkowym (przeciery owocowe 

(jabłkowy-62%, z aronii-6%), cukier, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas sytrynowy, sorbinian potasu)) 

/ sernik domowy / jabłko prażone ((jabłka 87%, cukier, stabilizator (guma guar), kwas cytrynowy, sorbinian potasu, 

kwas askorbinowy) / kruszonka (ciasto kruche) 

Ciastka francuskie: mąka pszenna, jaja, masło (z mleka), olej, maślanka (z mleka), sól. Dostępne nadzienia: sernik 

domowy / jabłka prażone (jabłka 87%, cukier, stabilizator (guma guar), kwas cytrynowy, sorbinian potasu, kwas 

askorbinowy) 

Naleśniki: jaja, cukier, mąka pszenna, mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), marmolada o 

smaku truskawkowym (przeciery owocowe (jabłkowy-62%, z aronii-6%), cukier, aromat truskawkowy, regulator 

kwasowości: kwas sytrynowy, sorbinian potasu), skrobia ziemniaczana, olej, alkohol, syrop karmelowy (syrop 

cukrowy, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, czysty karmel)   

Eklerki: mąka  pszenna, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian 

potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), mleko, budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), cukier, 

proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), olej, alkohol 
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Kremówki: mąka pszenna, jaja, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, 

sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji 

mlekowej), stabilizator do śmietany (cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana) naturalny, cukier, proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna) 

Bajaderki: mąka pszenna, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), czekolada, twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury 

mleczarskie), kakao, orzech włoskie, śmietana (śmietanka pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), rodzynki, 

mak, migdały, morale, figi, suszone śliwki, cynamon, olej, sól, alkohol, aromat rumowy 

Babki: 
Dwubarwna: cukier, jaja, mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), skrobia ziemniaczana, kakao, sok i skórka z cytryny, 

olej,  proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy (cukier, substancja 

aromatyczna: etylowanilina), ocet 

Cytrynowa: cukier, jaja, mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, 

sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), skrobia ziemniaczana, sok i skórka z cytryny, olej,  proszek do 

pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: 

etylowanilina), ocet 

Czekoladowa: cukier, jaja, mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), kakao, 6% czekolada ciemna (72%: pasta kakaowa, 

cukier, masło (z mleka) kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), naturalny 

aromat wanilii) skrobia ziemniaczana, sok i skórka z cytryny, olej,  proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, 

difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), ocet 

 

Murzynek: jaja, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), mąka pszenna, kakao, orzech włoskie, czekolada ciemna (72%: 

pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (E322 lecytyna słonecznikowa), 

naturalny aromat wanilii), mleko, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), proszek do 

pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), skórka pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, 

cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy, aromat pomarańczowy) 

Keks: mąka pszenna, cukier, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator 

kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), olej, rodzynki, orzech włoskie, figi, śliwki, morele, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), sok i skórka z cytryny, proszek go 

pieczenia, cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina) 



Ciasteczka kruche: 
Języczki: mąka pszenna, cukier, jaja, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), smalec (tłuszcz wieprzowy), proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina) 

Szachownice: mąka pszenna, jaja, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, 

regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), smalec (tłuszcz wieprzowy), kakao, proszek do pieczenia 

(wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna), cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina) 

Z dynią: mąka pszenna, cukier, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, 

sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), jaja, smalec (tłuszcz wieprzowy), sól, cytryna, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), ocet, ziarenka dyni 

Z słonecznikiem: mąka pszenna, cukier, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, 

sorbinian potasu, aromat barwnik), masło (z mleka), jaja, smalec (tłuszcz wieprzowy), sól, cytryna, skórka 

pomarańczowa (skórka pomarańczowa 62%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat pomarańczowy), ocet, ziarenka słonecznika 

Ciasteczka biszkoptowe: 
Z kokosem: jaja, cukier, mąka pszenna, kokos 

Z migdałami: jaja, cukier, mąka pszenna, migdały, skrobia ziemniaczana, olej 

Biszkopciki: jaja, cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, olej 

Bezy: białko, jaja, cukier, mąka pszenna 

 

Przekąski: 
Paszteciki myśliwskie: mięso drobiowe i wieprzowe, pieczarki, kapusta, marchew, cebula, mąka pszenna, masło (z 

mleka), jaja, cebula, olej, mleko, sól, pieprz, przyprawy 

Paszteciki wyśmienite: kapusta, pieczarki, marchew, cebula, mąka pszenna, masło (z mleka), jaja, cebula, olej, mleko, 

sól, pieprz, przyprawy 

Paszteciki ze szpinakiem: szpinak 30%, ser feta (mleko, sól, regulator kwasowości E 575), mąka pszenna, masło (z 

mleka), jaja, cebula, olej, mleko, sól, pieprz, przyprawy 

Pierogi mrożone: 
Pierogi myśliwskie: mięso drobiowe i wieprzowe, pieczarki, kapusta, mąka pszenna, jaja, cebula, olej, mleko, sól, 

pieprz, przyprawy 

Pierogi wyśmienite: kapusta, pieczarki, mąka pszenna, masło (z mleka), jaja, cebula, maślanka (z mleka), bułka tarta 

pszenna, woda, olej, sól, pieprz 

Pierogi ruskie: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), ziemniaki, mąka pszenna, jaja, 

cebula, mleko, olej, sól, pieprz, przyprawy 
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Pierogi Maciusia: twaróg (mleko, śmietanka, mleko w proszku, kultury mleczarskie), masło (z mleka), jaja, cukier, 

mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, maślanka (z mleka), budyń (skrobia ziemniaczana i kukurydziana, aromat, sól), 

cukier wanilinowy (cukier, substancja aromatyczna: etylowanilina), olej, sól 

Pierogi z jagodami: jagody 42%, mąka pszenna, woda, cukier, jaja, masło (z mleka), maślanka (z mleka), zagęstnik 

Super Klar (skrobia modyfikowana), olej, sól 

Pierogi ze szpinakiem: szpinak 40%, mąka pszenna, jaja, masło (z mleka), ser feta (mleko, sól, regulator kwasowości E 

575), maślanka (z mleka), olej, sól, pieprz 

 

Tarty: 
Mini tarta owocowa 25-35%: mleko, mąka pszenna, cukier, masło (z mleka), margaryna (oleje roślinne, woda, 

emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, aromat barwnik), jaja, porzeczka, budyń (skrobia 

kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromat, sól), spirytus, smalec, syrop karmelowy (syrop cukrowy,woda, aromat, 

barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, czysty karmel), sól, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, 

mąka pszenna), cytryna. Zdobienie: owoce 25-35% i żelatyna. 

Mini tarta krem i ciasto: Wartość dla 100g 

Wartość energetyczna 1501 kJ  

 360 kcal 

tłuszcz 21 g 

  w tym kwasy tłuszcz. nas. 9.8 g 

węglowodany 37 g 

  w tym  cukry 20 g 

błonnik 0.9 g 

białko 4.1 g 

sól 0.17 g 

 

Mini tarta orzechowa:  kajmak (cukier, mleko, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy, regulator kwasowości: 

wodorowęglan sodu (soda oczyszczona), substancja koncerwująca: sorbinian potasu (E202), aromat), mąka pszenna, 

orzech włoski 13%, margaryna (oleje roślinne, woda, emulgator E-471, sól, regulator kwasowości, sorbinian potasu, 

aromat barwnik), cukier, carmel toffee (syrop glukozowy, woda, karmel 4,6% (cukier, woda), barwniki: karmel 

amoniakalny, substancja żelująca: pektyna, alginian sodu, karagen; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, fosforan 

trójwapniowy, cytrynian trisodowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu, naturalny aromat karmelowy), masło 

(z mleka), jaja, smalec, sól, cytryny, proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu, difosforan, mąka pszenna) 

Mini tarta orzechowa 13%: Wartość dla 100g 

Wartość energetyczna 1868 kJ  

 447 kcal 

tłuszcz 26 g 

  w tym kwasy tłuszcz. nas. 8.8 g 

węglowodany 45 g 

  w tym  cukry 33 g 

błonnik 1.2 g 



białko 7.3 g 

sól 0.29 g 

  


