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CIASTA  PIECZONE 

 
STRUCEL MAKOWY 

Ciasto drożdżowe z nadzieniem makowym posypane kruszonką i pomadą. 
 
SKŁADNIKI: mąka pszenna, woda, jaja, olej rzepakowy, mak niebieski, orzech arachidowy, żelatyna 
wieprzowa, cukier, drożdże, mąka sojowa, serwatka w proszku, olej rzepakowy, żelatyna wieprzowa, 
syrop glukozowy, regulator kwasowości: e330, substancje spulchniające: e500 (ii), e450 (i), emulgatory: 
e332, substancja zagęszczająca: e415, barwnik: beta-karoten. 
ZAWIERA: zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany 
hybrydowe, a także produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne (łącznie 
z laktozą) 
MOŻE ZAWIERAĆ: orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne, orzechy, tj. migdały, orzechy 
laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 
pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne, nasiona sezamu 
i produkty pochodne. 
 
 

BABKA  CYTRYNOWA 
Puszysta babka o cytrynowym aromacie oblana białą czekoladą. 

 
MIESZANKA DO WYROBU CIAST BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWYCH (Cukier, mąka pszenna, skrobia 
pszenna, preparat emulgujący (emulgatory: E 470a, E 471, E 472b, E 472e, E 477, E 482; maltodekstryna, 
mleko odtłuszczone w proszku, stabilizator –E 450), substancje spulchniające: E 450(i), E 500(ii); sól, 
substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, barwnik: beta-karoten 
JAJA, OLEJ RZEPAKOWY, WODA, KREM DO NADZIEWANIA BIAŁY (Cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko 
odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki 
aromatyzujące. Bezglutenowe, 
SKÓRKA CYTRYNOWA KANDYZOWANA ( skórka cytrynowa, cukier, kwasek cytrynowy- regulator 
kwasowości, sorbinian potasu- substancja konserwująca) ,  
AROMAT CYTRYNOWY ( mieszanina substancji aromatycznych, etanol). 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 
 

BABKA JOGUTROWO-BRZOSKWINIOWA 
Babka jogurtowa z kawałkami brzoskwiń wykończona żelem owocowym. 

 
SKŁADNIKI: mąka pszenna, woda, masa jajowa, brzoskwinia, olej rzepakowy, płatki migdałowe, żelatyna 
wieprzowa, cukier, proszek jogurtowy (2%) z mleka, olej rzepakowy, jaja, żelatyna wieprzowa, syrop 
glukozowy, regulator kwasowości: e330, barwnik: e124, substancje spulchniające: e500 (ii), e450 (i), 
emulgatory: e475, e471, e472e, substancja zagęszczająca: e415. 
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ZAWIERA: zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany 
hybrydowe, a także produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne (łącznie 
z laktozą) 
MOŻE ZAWIERAĆ: orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne, nasiona sezamu i produkty 
pochodne. 
 

BABKA  PIASKOWA 
Babka marmurkowa z polewą czekoladową wykończona orzeszkami. 

 
MIESZANKA DO WYROBU CIAST BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWYCH (Cukier, mąka pszenna, skrobia 
pszenna, preparat emulgujący (emulgatory: E 470a, E 471, E 472b, E 472e, E 477, E 482; maltodekstryna, 
mleko odtłuszczone w proszku, stabilizator –E 450), substancje spulchniające: E 450(i), E 500(ii); sól, 
substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, barwnik: beta-karoten 
JAJA, OLEJ RZEPAKOWY, WODA, KREM DO NADZIEWANIA KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, 
odtłuszczone kakao w proszku- 12%, laktoza, serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z 
soi, środki aromatyzujące 
KAKAO, ORZECH ARACHIDOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 
 

DROŻDŻÓWKA W FOREMCE 
Drożdżówka w foremce to tradycyjne ciasto drożdżowe z dużą ilością owocu pokryty pomadą. 

 
MĄKA PSZENNA TYP 500, WODA, KONCENTRAT CIASTA (Cukier, mąka pszenna, serwatka w proszku (z 
mleka), sól, emulgatory: E 472e, E 471, E 481, lecytyny z soi; aromaty, skrobia pszenna, barwnik: beta- 
karoten; środek do przetwarzania mąki: kwas L-askorbinowy, preparat enzymatyczny.                          
MARGARYNA Składniki: oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 
emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 
lecytyny z soi), sól (0,4%), substancja konserwująca (kwas sorbowy), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), aromat, barwnik (annato).                                                                                                                                                        
JAJA, OWOCE, DROŻDŻE, KRUSZONKA (margaryna roślinna( oleje i tłuszcze częściowo uwodnione, woda, 
emulgatory- E471, E322 lecytyny z soi, sól, środek konserwujący- E202, regulator kwasowości- E330, 
środki aromatyzujące i barwniki- E160b, E100), cukier, mąka pszenna)), 
POMADA CUKIERNICZA (cukier, syrop glukozowy, woda). 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 
 

DZIAŁKOWE 
Puszyste ciasto o smaku jogurtowym, wykończone frużeliną porzeczkową oraz aromatyczną kruszonką. 

 
OLEJ RZEPAKOWY, WODA, MALINA 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku kremu neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu,  
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fosforan triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty 
roślinne.), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA  (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KRUSZONKA (margaryna roślinna( oleje i tłuszcze częściowo uwodnione, woda, emulgatory- E471, E322 
lecytyny z soi, sól, środek konserwujący- E202, regulator kwasowości- E330, środki aromatyzujące i 
barwniki- E160b, E100), cukier, mąka pszenna)), 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

MAKOWIEC ZWIJANY 
Ciasto drożdżowe  z nadzieniem makowym wykończone pomadą i orzechami. 

 
MĄKA PSZENNA TYP 500, WODA, KONCENTRAT CIASTA (Cukier, mąka pszenna, serwatka w proszku (z 
mleka), sól, emulgatory: E 472e, E 471, E 481, lecytyny z soi; aromaty, skrobia pszenna, barwnik – beta- 
karoten; środek do przetwarzania mąki: kwas L-askorbinowy, preparat enzymatyczny.                              
MARGARYNA Składniki: oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 
emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, 
lecytyny z soi), sól (0,4%), substancja konserwująca (kwas sorbowy), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), aromat, barwnik (annato). 
JAJA, MASA MAKOWA (masa makowa w proszku(Mak niebieski mielony (45%), cukier, serwatka w 
proszku (z mleka), skrobia modyfikowana, mąka sojowa, aromaty, cynamon. 
POMADA CUKIERNICZA, ORZECH ARACHIDOWY, DROŻDŻE. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu. 

 
 

SERNIK TOFFI 
Okrągły aksamitny serniczek pokryty warstwą toffi i orzeszkami. 

TWARÓG, STEFANKA ( mąka pszenna typ 500, cukier, margaryna, jaja, proszek do pieczenia), CUKIER, 
BIAŁKO, 
MARGARYNA Składniki: oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 
emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, lecytyny 
z soi), sól (0,4%), substancja konserwująca (kwas sorbowy), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 
aromat, barwnik (annato). 
ŻÓŁTKO, MĄKA PSZENNA TYP 500, 
SKROBIA ZIEMNIACZANA, CUKIER PUDER NIETOPLIWY (Glukoza, skrobia pszenna, cukier, tłuszcz palmowy 
w proszku, substancja przeciwzbrylająca- dwutlenek krzemu, aromat. 
RODZYNKI,  PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, 
barwnik E102, stabilizator E415, konserwanty E202, E211) 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący pomarańczowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik: 
E102, E 110; stabilizator E415, konserwanty: E202, E211), 
MOŻE ZAWIERAĆ: mleko ,nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
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SERNIK BAMBO 
Okrągły puszysty serniczek z wiśniami, czekoladową kruszonką i cukrem pudrem. 

 

 

TORTY  STANDARDOWE 

 

TORT BESKIDZKI 
Puszysty krem ajerkoniakowy na ciemnym biszkopcie połączony z bezami. 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.      
BEZA - 100% mieszanka cukiernicza w proszku (Cukier, białko jaja kurzego w proszku, substancja 
przeciwzbrylająca - węglan wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, stabilizator – cytrynian 
trietylowy 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
ŻÓŁTKO PASTERYZOWANE, CUKIER PUDER, SPIRYTUS, WODA, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyn 
z soi i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 
 

TORT CIASTECZKOWY 
Apetyczne warstwy kremu z czekoladą i warstwy śmietany o smaku ciasteczek, na jasnym biszkopcie, 

dopełnieniem smaku są kruche ciasteczka z czekoladą. 

ŚMIETANA, KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze 
(palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo 
uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja 
konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). 
Bezglutenowy.   

BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. SPIRYTUS, 
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POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku z Mleka, emulgator E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące), 
PASTA CIASTECZKOWA ( mleko, cukier, syrop glukozowy, żółtko z jajek, aromaty, skrobia 
modyfikowana, barwnik E101, 160a), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
HERBATNIKI (mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia, cukier 
inwertowany, serwatka w proszku- z mleka, substancje spulchniające- E500 pirosiarczyn sodu, sól, 
aromaty, emulgator lecytyny- z soi,.) CUKIER, PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat 
waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki),  ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT CYTRYNOWY 
Delikatny jasny biszkopt przełożony tradycyjnym kremem cytrynowym. 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku Z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny Z SOI i 
E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT CZEKOLADOWY 
Delikatny, czekoladowy biszkopt przełożony kremem czekoladowym z dodatkiem alkoholu, tort 

wykończony ciemną czekoladą. 
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KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo 
uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja 
konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). 
Bezglutenowy.  BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, 
emulgatory: E475, E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
 

TORT DACQUOISE 
Francuski deser z lekkiej i chrupkiej bezy, przełożony kremem śmietanowym. Dopełnieniem całości są 

daktyle oraz orzechy włoskie. 
 

BEZA: białko, cukier, daktyle, orzech włoski, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
KREM: śmietana, serek Mascarpone ( śmietana, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, zawartość 
tłuszczu 82%), żółtko, cukier puder, woda, żelatyna, pasta orzecha laskowego 

MOŻE ZAWIERAĆ: mleko, soie, gluten, nasiona sezamu. 
 

TORT JAPOŃSKI 
Warstwa ciemnego biszkoptu połączona z wiśniami i delikatną śmietaną. 

ŚMIETANA, 
WIŚNIE W ŻELU (wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442 subst. zagęszczająca, sorbinian 
potasu E202 substancja konserwująca),  
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól, olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 

WODA, CUKIER, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyna 
sojowa, aromat naturalny: waniliowy. 
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czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, 
środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki konserwujące, 
barwniki E129, w zalewie o smaku migdałowego likieru Maraschino). 
MOŻE ZAWIERAĆ: soje, nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

TORT KAWOWY 
Pyszny biszkopt nasączony kawą przełożony kremem kawowym z dodatkiem alkoholu. 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT KRÓLEWSKI 
Czekoladowe biszkopty przekładane musem z bitej śmietany i białej czekolady. 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól,olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 
 
WODA, 
CZEKOLADA BIAŁA (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku- z mleka, tłuszcz 
roślinny- palmowy, emulgatory lecytyny z soi E476,aromat.  
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 



Cukiernia P.P.H.U. REM MARCO s.c. 
ul. Przemysłowa 6, 86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy 

tel. (+48) 52 340 00 22, fax fax. (+48) 52 330 70 03 
NIP: 5542724719,  REGON: 093050623 

 

 
9 

 

MOŻE ZAWIERAĆ:  soje, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT MAXI KING 
Wyśmienite połączenie czekolady, orzechów, toffi i bitej śmietany. 

ŚMIETANA, 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CUKIER, 
ORZECH ARACHIDOWY, 
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza, , serwatka w proszku z Mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące. 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 
 

TORT OWOCOWY 
Delikatny tort śmietankowy o smaku truskawkowym. 

 
ŚMIETANA, 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
FRUŻELINA TRUSKAWKOWA (truskawki, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442, substancja 
zagęszczająca, sorbinan potasu E202- substancja konserwująca, aromat), 
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
  

 

WODA,  
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w 
proszku z Mleka, laktoza, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy, barwnik E120. 
PASTA TRUSKAWKOWA ( Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330 kwas 
cytrynowy, barwniki: E120-E160a, zagęstnik pektyna, aromat, konserwant sorbinian potasu), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
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TORT PORZECZKOWY 
Tort śmietanowy o smaku czarnej porzeczki na ciemnym spodzie pokrytym warstwą czekolady i 

prażynek. 
 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki),  
CUKIER, 
DEKORACJA (ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, 
cukier, woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian 
sodu, fosforan triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; 
ekstrakty roślinne.) 
CZARNA PORZECZKA KOMPOT ( czarna porzeczka, cukier, woda),  
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT TOFFI 
Tort z jasnymi biszkoptami przełożonymi kremem z dużą ilością kajmaku i alkoholu. 

 
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  

 

tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
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CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, 
cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, 
mleczan wapnia, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan 
sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

TORTY  MINI 

 

TORT MINI CYTRYNOWY 
Delikatny jasny biszkopt przełożony tradycyjnym kremem cytrynowym. 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku Z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
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„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
Z SOI i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT MINI CZEKOLADOWY 
Delikatny, czekoladowy biszkopt przełożony kremem czekoladowym z dodatkiem alkoholu, tort 

wykończony ciemną czekoladą. 
 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
 

TORT MINI KAWOWY 
Pyszny biszkopt nasączony kawą przełożony kremem kawowym z dodatkiem alkoholu. 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
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WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka 
w proszku z mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 
lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop 
glukozowo- fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator 
kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 
skupienie uwagi u dzieci. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

TORT MINI ORZECHOWY 
Puszysty jasny biszkopt przełożony kremem orzechowym z dodatkiem alkoholu. 

 
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PASTA ARACHIDOWA  
ORZECH ARACHIDOWY 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA (orzech arachidowy, syrop glukozowo fruktozowy, dekoracja czekoladowa( cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 

 

TORT MINI TOFFI 
Tort z jasnymi biszkoptami przełożonymi kremem z dużą ilością kajmaku i alkoholu. 

 
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   

 

BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
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KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, 
aromat idealny z naturalnym), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan 
sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

 

TORTY  DLA DZIECI 

TORT Z DEKORACJĄ OPŁATKOWĄ DLA CHŁOPCÓW, TORT Z DEKORACJĄ OPŁATKOWĄ DLA 
DZIEWCZYNEK 

 

SMAK CZEKOLADOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
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SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
 

SMAK TOFFI 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan 
sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CYTRYNOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
 
 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
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WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka 
w proszku Z MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny Z SOI i 
E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

SMAK ORZECHOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PASTA ARACHIDOWA  
ORZECH ARACHIDOWY 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA (orzech arachidowy, syrop glukozowo fruktozowy, dekoracja czekoladowa( cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 

SMAK KAWOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
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CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 
lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop 
glukozowo- fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator 
kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 
skupienie uwagi u dzieci. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK JAPOŃSKI 

ŚMIETANA, 
WIŚNIE W ŻELU (wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442 subst. zagęszczająca, sorbinian 
potasu E202 substancja konserwująca),  
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól, olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 

WODA, CUKIER, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyna 
sojowa, aromat naturalny: waniliowy. 
czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, środki 
konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki 
E129, w zalewie o smaku migdałowego likieru Maraschino). 
MOŻE ZAWIERAĆ: soje, nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK KRÓLEWSKI 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól,olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 
WODA, 
CZEKOLADA BIAŁA (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku- z mleka, tłuszcz 
roślinny- palmowy, emulgatory lecytyny z soi E476,aromat.  
CUKIER, 
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ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  soje, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK PORZECZKOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki),  
CUKIER, 
DEKORACJA (ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, 
cukier, woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian 
sodu, fosforan triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; 
ekstrakty roślinne.) 
CZARNA PORZECZKA KOMPOT ( czarna porzeczka, cukier, woda),  
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MAXI KING 

ŚMIETANA, 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CUKIER, 
ORZECH ARACHIDOWY, 
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PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku 
z mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza, , serwatka w proszku z Mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące. 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 
 

SMAK OWOCOWY 
 
ŚMIETANA, 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
FRUŻELINA TRUSKAWKOWA (truskawki, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442, substancja 
zagęszczająca, sorbinan potasu E202- substancja konserwująca, aromat), 
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.),  
WODA,  
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w 
proszku z Mleka, laktoza, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy, barwnik E120. 
PASTA TRUSKAWKOWA ( Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330 kwas 
cytrynowy, barwniki: E120-E160a, zagęstnik pektyna, aromat, konserwant sorbinian potasu), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MARASCHINO 

ŚMIETANA,  
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
WIŚNIE W ŻELU Skład surowcowy: wiśnie (60%), cukier, woda, skrobia modyfikwoana (E1442) – 
substancja zagęszczająca, sorbinian potasu (e202) – substancja konserwująca.  
WODA, CUKIER, 
PASTA WIŚNIOWA ( cukier, wiśnie amarena, skoncentrowany sok z winogron, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromaty naturalne, środek zagęszczający E440 pektyna), 
SPIRYTUS, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
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MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CZEKOLADOWO-POMARAŃCZOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZEKOLADA ( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny palmowy,  emulgatory z 
lecytyny, E476, aromat) 
WODA, CUKIER, 
PASTA POMARAŃCZOWA (sok z pomarańczy, syrop glukozowy, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
aromaty naturalne, stabilizator- pektyna.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA, KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
PROVENDA DARK EXTRA- wysokiej klasy polewa o smaku ciemnej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (min.12%), emulgatory: lecytyny (z soi) i E 476; 
aromat.  
MOŻE ZAWIERAĆ: mleko,  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CIASTECZKOWY 

ŚMIETANA, KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), 
częściowo uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, 
substancja konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, 
E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. SPIRYTUS, 
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku z Mleka, emulgator E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące), 
PASTA CIASTECZKOWA ( mleko, cukier, syrop glukozowy, żółtko z jajek, aromaty, skrobia 
modyfikowana, barwnik E101, 160a), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
HERBATNIKI (mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia, cukier 
inwertowany, serwatka w proszku- z mleka, substancje spulchniające- E500 pirosiarczyn sodu, sól, 
aromaty, emulgator lecytyny- z soi,.) CUKIER, PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat 
waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki),  ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
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TORT PŁASKORZEŹBA 

 

TORT LALKA 

 

 

TORTY KOMUNIJNE 

TORT HOSTIA,  TORT KSIĄŻKA (BIANCA), TORT OKRĄGŁY (BIANCA) 
 

SMAK CZEKOLADOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
 

SMAK TOFFI 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
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BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, 
emulgatory: E475, E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan 
sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CYTRYNOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
 
 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku Z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
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„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
Z SOI i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

SMAK ORZECHOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PASTA ARACHIDOWA  
ORZECH ARACHIDOWY 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA (orzech arachidowy, syrop glukozowo fruktozowy, dekoracja czekoladowa( cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 

SMAK KAWOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 
lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop 
glukozowo- fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator 
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kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ 
na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK JAPOŃSKI 

ŚMIETANA, 
WIŚNIE W ŻELU (wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442 subst. zagęszczająca, sorbinian 
potasu E202 substancja konserwująca),  
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól, olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 

WODA, CUKIER, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyna 
sojowa, aromat naturalny: waniliowy. 
czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, środki 
konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki 
E129, w zalewie o smaku migdałowego likieru Maraschino). 
MOŻE ZAWIERAĆ: soje, nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK KRÓLEWSKI 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól,olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 
WODA, 
CZEKOLADA BIAŁA (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku- z mleka, tłuszcz 
roślinny- palmowy, emulgatory lecytyny z soi E476,aromat.  
CUKIER, 
 
 
 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  soje, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
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SMAK PORZECZKOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki),  
CUKIER, 
DEKORACJA (ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, 
cukier, woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian 
sodu, fosforan triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; 
ekstrakty roślinne.) 
CZARNA PORZECZKA KOMPOT ( czarna porzeczka, cukier, woda),  
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MAXI KING 

ŚMIETANA, 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CUKIER, 
ORZECH ARACHIDOWY, 
 
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza, , serwatka w proszku z Mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące. 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 
 

SMAK OWOCOWY 
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ŚMIETANA, 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
FRUŻELINA TRUSKAWKOWA (truskawki, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442, substancja 
zagęszczająca, sorbinan potasu E202- substancja konserwująca, aromat), 
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.),  
WODA,  
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w 
proszku z Mleka, laktoza, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy, barwnik E120. 
PASTA TRUSKAWKOWA ( Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330 kwas 
cytrynowy, barwniki: E120-E160a, zagęstnik pektyna, aromat, konserwant sorbinian potasu), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MARASCHINO 

ŚMIETANA,  
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
WIŚNIE W ŻELU Skład surowcowy: wiśnie (60%), cukier, woda, skrobia modyfikwoana (E1442) – 
substancja zagęszczająca, sorbinian potasu (e202) – substancja konserwująca.  
WODA, CUKIER, 
PASTA WIŚNIOWA ( cukier, wiśnie amarena, skoncentrowany sok z winogron, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromaty naturalne, środek zagęszczający E440 pektyna), 
SPIRYTUS, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CZEKOLADOWO-POMARAŃCZOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
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CZEKOLADA ( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny palmowy,  
emulgatory z lecytyny, E476, aromat) 
WODA, CUKIER, 
PASTA POMARAŃCZOWA (sok z pomarańczy, syrop glukozowy, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
aromaty naturalne, stabilizator- pektyna.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA, KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
PROVENDA DARK EXTRA- wysokiej klasy polewa o smaku ciemnej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (min.12%), emulgatory: lecytyny (z soi) i E 476; 
aromat.  
MOŻE ZAWIERAĆ: mleko,  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CIASTECZKOWY 

ŚMIETANA, KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), 
częściowo uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, 
substancja konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, 
E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. SPIRYTUS, 
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku z Mleka, emulgator E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące), 
PASTA CIASTECZKOWA ( mleko, cukier, syrop glukozowy, żółtko z jajek, aromaty, skrobia 
modyfikowana, barwnik E101, 160a), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
HERBATNIKI (mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia, cukier 
inwertowany, serwatka w proszku- z mleka, substancje spulchniające- E500 pirosiarczyn sodu, sól, 
aromaty, emulgator lecytyny- z soi,.) CUKIER, PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat 
waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki),  ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK BESKIDZKI 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.      
BEZA - 100% mieszanka cukiernicza w proszku (Cukier, białko jaja kurzego w proszku, substancja 
przeciwzbrylająca - węglan wapnia, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, stabilizator – cytrynian 
trietylowy 
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BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
ŻÓŁTKO PASTERYZOWANE, CUKIER PUDER, SPIRYTUS, WODA, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyn 
z soi i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

TORT KSIĄŻKA (TICINO), TORT OKRĄGŁY (TICINO) 

 

TORTY ŚLUBNE 

TORT ROWER, TORT SZAMPAN, TORTY KLASYCZNE  

SMAK CZEKOLADOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
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SMAK CYTRYNOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
 
 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku Z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny Z SOI i 
E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

SMAK TOFFI 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
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fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian 
potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 
SMAK KAWOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 
lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop 
glukozowo- fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator 
kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 
skupienie uwagi u dzieci. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK ORZECHOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
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PASTA ARACHIDOWA  
ORZECH ARACHIDOWY 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA (orzech arachidowy, syrop glukozowo fruktozowy, dekoracja czekoladowa( cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 

 

SMAK JAPOŃSKI 

ŚMIETANA, 
WIŚNIE W ŻELU (wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442 subst. zagęszczająca, sorbinian 
potasu E202 substancja konserwująca),  
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól, olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 

WODA, CUKIER, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyna 
sojowa, aromat naturalny: waniliowy. 
czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, środki 
konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki 
E129, w zalewie o smaku migdałowego likieru Maraschino). 
MOŻE ZAWIERAĆ: soje, nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MAXI KING 

ŚMIETANA, 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CUKIER, 
ORZECH ARACHIDOWY, 
 
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza, , serwatka w proszku z Mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące. 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
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MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 
 

SMAK OWOCOWY 
 
ŚMIETANA, 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
FRUŻELINA TRUSKAWKOWA (truskawki, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442, substancja 
zagęszczająca, sorbinan potasu E202- substancja konserwująca, aromat), 
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.),  
WODA,  
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w 
proszku z Mleka, laktoza, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy, barwnik E120. 
PASTA TRUSKAWKOWA ( Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330 kwas 
cytrynowy, barwniki: E120-E160a, zagęstnik pektyna, aromat, konserwant sorbinian potasu), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

SMAK CIASTECZKOWY 

ŚMIETANA, KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), 
częściowo uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, 
substancja konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, 
E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. SPIRYTUS, 
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku z Mleka, emulgator E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące), 
PASTA CIASTECZKOWA ( mleko, cukier, syrop glukozowy, żółtko z jajek, aromaty, skrobia 
modyfikowana, barwnik E101, 160a), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
HERBATNIKI (mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia, cukier 
inwertowany, serwatka w proszku- z mleka, substancje spulchniające- E500 pirosiarczyn sodu, sól, 
aromaty, emulgator lecytyny- z soi,.) CUKIER, PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat 
waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki),  ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
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SMAK KRÓLEWSKI 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól,olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 
WODA, 
CZEKOLADA BIAŁA (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku- z mleka, tłuszcz 
roślinny- palmowy, emulgatory lecytyny z soi E476,aromat.  
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  soje, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

TORT ŁOŻE, TORT SZAMPAN 

TORTY ANGIELSKIE 

TORT WESELNY PREZENT 

TORT KALIE 

 

TORTY NA SPECJALNE OKAZJE 

 

TORTY OKOLICZNOŚCIOWE OKRĄGŁE (BIANCA), TORTY OKOLICZNOŚCIOWE PROSTOKĄTNE 
(BIANCA) 

SMAK CZEKOLADOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
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CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, 
cukier, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, 
mleczan wapnia, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza,  serwatka w proszku z mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące 
 
KAKAO, 
KROKANT RYŻOWY O SMAKU KAKAOWYM ( cukier, ryż preparowany, kakao, syrop glukozowy), 
PASTA Z ORZECHÓW LASKOWYCH (orzechy laskowe 100%), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA  („PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz 
palmowy utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny 
(z soi)  i E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzeszki ziemne. 
 

SMAK TOFFI 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.  
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujący. 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
KREM KAKAOWO - ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
ŻEL dekoracyjny o smaku kremu karmelowym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, 
woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, 
fosforan triwapniowy; aromat, barwnik - E150d, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan 
sodu; ekstrakty roślinne.) 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny 
z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- 
fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki 
konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 
SPIRYTUS. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CYTRYNOWY 
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KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), 
częściowo uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, 
substancja konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, 
E100). Bezglutenowy.   
 
 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, 
E471, dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku Z 
MLEKA, laktoza, emulgator E322-lecytyny z soi, naturalny aromat waniliowy). 
DŻEM POMARAŃCZOWY (przeciery owocowe, cukier, syrop glukozowy, pektyna- substancja żelująca, 
kwas cytrynowy- regulator kwasowości, substancja konserwująca- E202, E211, aromat, barwnik E110, 
E104:  
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku Z MLEKA, emulgator E322- lecytyna sojowa, środki aromatyzujące), SPIRYTUS, 
PREPARAT barwiąco- aromatyzujący cytrynowy (woda, aromaty identyczne z naturalnymi, barwnik E102, 
stabilizator E415, konserwanty E202, E211) KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
„PROVENDA WHITE” Wysokiej klasy polewa o smaku białej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone w proszku, emulgatory: lecytyny Z SOI i 
E476; aromat. 
MOŻE ZAWIERAĆ: gluten, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 
 

SMAK ORZECHOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PASTA ARACHIDOWA  
ORZECH ARACHIDOWY 
KROKANT RYŻOWY (cukier, mąka kukurydziana, cukier palony, ryż preparowany), 
SPIRYTUS, 
DEKORACJA (orzech arachidowy, syrop glukozowo fruktozowy, dekoracja czekoladowa( cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy 
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MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 

SMAK KAWOWY 

KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione  
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące.  
 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KAWA, SPIRYTUS, WODA, 
WIÓRKI - CZEKOLADA BIAŁA ( cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku z 
mleka, laktoza, emulgator E322-soja, naturalny aromat waniliowy). 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 
lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy), czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop 
glukozowo- fruktozowy, cukier, środki konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator 
kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki E129- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i 
skupienie uwagi u dzieci. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK JAPOŃSKI 

ŚMIETANA, 
WIŚNIE W ŻELU (wiśnie, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442 subst. zagęszczająca, sorbinian 
potasu E202 substancja konserwująca),  
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól, olej rzepakowy, masa z całych jaj kurzych, 
woda)), 

WODA, CUKIER, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: E322 lecytyna 
sojowa, aromat naturalny: waniliowy. 
czereśnie maraschino z ogonkiem (czereśnie, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, środki 
konserwujące:E202, E220, dwutlenek siarki, regulator kwasowości E330, środki konserwujące, barwniki 
E129, w zalewie o smaku migdałowego likieru Maraschino). 
MOŻE ZAWIERAĆ: soje, nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK KRÓLEWSKI 

ŚMIETANA, 
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BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, 
tłuszcz palmowy w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; 
serwatka w proszku (z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól,olej rzepakowy, masa z 
całych jaj kurzych, woda)), 
WODA, 
CZEKOLADA BIAŁA (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku- z mleka, tłuszcz 
roślinny- palmowy, emulgatory lecytyny z soi E476,aromat.  
CUKIER, 
 
 
 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  soje, nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK PORZECZKOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZARNA PORZECZKA PRAŻONA (czarna porzeczka 50%, syrop glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia 
modyfikowana, substancja zagęszczająca, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, 
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.), 
KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło kakaowe, laktoza, 
orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki),  
CUKIER, 
DEKORACJA (ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, 
cukier, woda, substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian 
sodu, fosforan triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; 
ekstrakty roślinne.) 
CZARNA PORZECZKA KOMPOT ( czarna porzeczka, cukier, woda),  
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasion sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MAXI KING 
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ŚMIETANA, 
KAJMAK (cukier, mleko w proszku, mleko spożywcze, tłuszcz roślinny utwardzony, aromat idealny z 
naturalnym), 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CUKIER, 
ORZECH ARACHIDOWY, 
 
PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, serwatka w proszku z mleka, masło 
klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, 
barwnik: ekstrakt z papryki), 
KREM DO NADZIEWANIA - KAKAOWY (cukier, oleje i tłuszcze roślinne, odtłuszczone kakao w proszku- 
12%, laktoza, , serwatka w proszku z Mleka, emulgator- E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące. 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy. 
 

SMAK OWOCOWY 
 
ŚMIETANA, 
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące 
FRUŻELINA TRUSKAWKOWA (truskawki, cukier, woda, skrobia modyfikowana E1442, substancja 
zagęszczająca, sorbinan potasu E202- substancja konserwująca, aromat), 
CUKIER, 
ŻEL DEKORACYJNY o smaku neutralnym do przygotowania na zimno (Syrop glukozowy, cukier, woda, 
substancje żelujące: pektyna, karagen; regulatory, kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan 
triwapniowy; aromat, substancje, konserwujące: sorbinian potasu, benzoensan sodu; ekstrakty roślinne.),  
WODA,  
DEKORACJA (dekoracja czekoladowa( cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w 
proszku z Mleka, laktoza, emulgator: E322 lecytyny z soi, aromat naturalny: waniliowy, barwnik E120. 
PASTA TRUSKAWKOWA ( Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330 kwas 
cytrynowy, barwniki: E120-E160a, zagęstnik pektyna, aromat, konserwant sorbinian potasu), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA 
KWASEK CYTRYNOWY. 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK MARASCHINO 

ŚMIETANA,  
KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), tłuszcze (palma, 
kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), częściowo uwodornione 
tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, substancja konserwująca 
(E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, E100). Bezglutenowy.   
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BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, 
tłuszcz palmowy w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; 
serwatka w proszku (z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
WIŚNIE W ŻELU Skład surowcowy: wiśnie (60%), cukier, woda, skrobia modyfikwoana (E1442) – 
substancja zagęszczająca, sorbinian potasu (e202) – substancja konserwująca.  
WODA, CUKIER, 
PASTA WIŚNIOWA ( cukier, wiśnie amarena, skoncentrowany sok z winogron, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromaty naturalne, środek zagęszczający E440 pektyna), 
SPIRYTUS, ŻELATYNA WIEPRZOWA 
 
MOŻE ZAWIERAĆ:  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CZEKOLADOWO-POMARAŃCZOWY 

ŚMIETANA, 
BISZKOPT O SMAKU CZEKOLADOWYM (Cukier, mąka pszenna, kakao, skrobia pszenna, tłuszcz palmowy 
w proszku, jaja w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: E 471, E 472b, E 472e; serwatka w proszku 
(z mleka), aromaty, substancja spulchniająca - E 500(ii), sól. 
CZEKOLADA ( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny palmowy,  emulgatory z 
lecytyny, E476, aromat) 
WODA, CUKIER, 
PASTA POMARAŃCZOWA (sok z pomarańczy, syrop glukozowy, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 
aromaty naturalne, stabilizator- pektyna.), 
ŻELATYNA WIEPRZOWA, KWASEK CYTRYNOWY, 
DEKORACJA (naturalnie kandyzowane plastry pomarańczy(plastry pomarańczy, cukier, syrop glukozowo- 
fruktozowy, regulator kwasowości E330, substancje konserwujące: E202, E220, E211) 
PROVENDA DARK EXTRA- wysokiej klasy polewa o smaku ciemnej czekolady (Cukier, tłuszcz palmowy 
utwardzony, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (min.12%), emulgatory: lecytyny (z soi) i E 476; 
aromat.  
MOŻE ZAWIERAĆ: mleko,  nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 

SMAK CIASTECZKOWY 

ŚMIETANA, KREM Składniki: oleje i tłuszcze roślinne (częściowo uwodornione oleje lecytyny z( soi), 
tłuszcze (palma, kokos), oleje (soja i słonecznik i rzepak i kukurydza w zmiennych proporcjach), 
częściowo uwodornione tłuszcze (palma), woda, emulgatory (E471, E322 lecytyna słonecznikowa), sól, 
substancja konserwująca (E202), regulator kwasowości (E330), środki aromatyzujące, barwniki (E160b, 
E100). Bezglutenowy.   
BISZKOPT ( mieszanka cukiernicza (cukier, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, emulgatory: E475, E471, 
dekstroza, środki spulchniające: E450i, E500ii, środki aromatyzujące. SPIRYTUS, 
POLEWA O SMAKU BIAŁEJ CZEKOLADY ( cukier, oleje i tłuszcze roślinne, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku z Mleka, emulgator E322- lecytyny z soi, środki aromatyzujące), 
PASTA CIASTECZKOWA ( mleko, cukier, syrop glukozowy, żółtko z jajek, aromaty, skrobia 
modyfikowana, barwnik E101, 160a), 
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KREM KAKAOWO- ORZECHOWY ( cukier, olej roślinny, kakao chude 10-12%, masło 
kakaowe, laktoza, orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny z soi, aromaty),          
HERBATNIKI (mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia, cukier 
inwertowany, serwatka w proszku- z mleka, substancje spulchniające- E500 pirosiarczyn sodu, sól, 
aromaty, emulgator lecytyny- z soi,.) CUKIER, PRAŻYNKI (mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, syrop 
glukozowy, serwatka w proszku z Mleka, masło klarowane, sól, emulgator: lecytyna rzepakowa, aromat 
waniliowy, ekstrakt słodu jęczmiennego, barwnik: ekstrakt z papryki),  ŻELATYNA WIEPRZOWA 
MOŻE ZAWIERAĆ: nasiona sezamu, orzechy i orzeszki ziemne. 

 


