SK

PRODUKTY AGRICO
Nr
019/15
019/15

Nazwa produktu
PASZTET DROBIOWY Z
KURCZAKA, 130g, 156g
PASZTET DELIKATESOWY, 300g
(BL)

020/15

PASZTET DROBIOWY Z
POMIDORAMI, 130g, 156g

021/15

PASZTET DROBIOWY Z
PAPRYKĄ, 130g, 156g

022/15

PASZTET DROBIOWY Z
PIECZARKAMI, 130g, 156g,

023/15

PASZTET DROBIOWY Z
INDYKIEM, 130g, 156g

Skład
OPIS PRODUKTU
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Drobiowy pasztet z dodatkiem wątróbki z
28%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mąka
kurczaka , aksamitny i aromatyczny, jako
pszenna (zawiera gluten), błonnik roślinny bambusowy, sól,
dodatek do kanapek.
skrobia modyfikowana E1412, izolat białka sojowego z nasion
soi, aromaty, substancja zagęszczająca E407, błonnik sojowy z
nasion soi, wzmacniacz smaku E621.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Drobiowy pasztet z dodatkiem pomidorów i
27%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mąka
wątróbki z kurczaka, aksamitny i
pszenna (zawiera gluten), koncentrat pomidorowy 3%, błonnik
aromatyczny dodatek do kanapek.
roślinny bambusowy, sól, skrobia modyfikowana E1412, izolat
białka sojowego z nasion soi, aromaty, substancja
zagęszczająca E407, błonnik sojowy z nasion soi, wzmacniacz
smaku E621.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Drobiowy pasztet z dodatkiem papryki i
28%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mąka
wątróbki z kurczaka, aksamitny i
pszenna (zawiera gluten), błonnik roślinny bambusowy, sól,
aromatyczny dodatek do kanapek.
papryka 0,8%, skrobia modyfikowana E1412, izolat białka
sojowego z nasion soi, aromaty, substancja zagęszczająca
E407, błonnik sojowy z nasion soi, wzmacniacz smaku E621.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Drobiowy pasztet z dodatkiem suszonych
28%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mąka
pieczarek i wątróbki z kurczaka, aksamitny i
pszenna (zawiera gluten), pieczarki 1,4%, błonnik roślinny
aromatyczny dodatek do kanapek.
bambusowy, sól, skrobia modyfikowana E1412, koncentrat
białka sojowego z nasion soi, emulgator E472c, wzmacniacz
smaku E621, przyprawy naturalne, ekstrakty przypraw
naturalnych, przeciwutleniacz E301, aromat.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Drobiowy pasztet z mięsem z indyka oraz
24%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mięso
wątróbką z kurczaka, aksamitny i
oddzielone mechanicznie z indyka 4%, mąka pszenna (zawiera
aromatyczny dodatek do kanapek.
gluten), błonnik roślinny bambusowy, sól, skrobia
modyfikowana E1412, izolat białka sojowego z nasion soi,
aromaty, substancja zagęszczająca E407, błonnik sojowy z
nasion soi, wzmacniacz smaku E621.
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012/15

SZYNKA DROBIOWA MIELONA,
120g, 156g

Polltry ham, Szynka drobiowa
mielona, Ami Vas, 156
115/16

WIEJSKIE PYSZNOŚCI – SZYNKA
DROBIOWA MIELONA, 120g

028/15

POLĘDWICA DROBIOWA, 300g

028/15
014/15

99P – POLĘDWICA DROBIOWA,
300g
SZYNKA WIELKOPOLSKA, 120g

014/15

SZYNKA POLSKA, 110g, 120g

Składniki: mięso drobiowe 32%, woda, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka 24%, skórki drobiowe, błonnik
roślinny bambusowy, skrobia modyfikowana E1412, sól,
stabilizatory: E451i, E450iii, E452i, E331iii, substancja
zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana kukurydziana,
wzmacniacz smaku E621, aromaty, przeciwutleniacz: E316,
substancja konserwująca E250.
Składniki: mięso drobiowe 52%, woda, błonnik roślinny
bambusowy, skrobia modyfikowana E1412, sól, stabilizatory:
E451, E450, E452, E331, substancja zagęszczająca E407,
skrobia modyfikowana kukurydziana, wzmacniacz smaku
E621, aromaty, przeciwutleniacz E301, substancja
konserwująca E250
Składniki: mięso drobiowe 53%, woda, skórki drobiowe,
błonnik roślinny bambusowy, skrobia modyfikowana E1412,
substancja konserwująca E250, sól, stabilizatory: E451i,
E450iii, E452i, E331iii, substancja zagęszczająca E407, skrobia
modyfikowana, wzmacniacz smaku E621, aromaty,
przeciwutleniacz: E316.

Składniki: mięso wieprzowe 51%, woda, mięso drobiowe 11%,
skrobia modyfikowana E1412, błonnik roślinny bambusowy,
sól, stabilizatory: E451i, E 450iii, substancja zagęszczająca
E407, wzmacniacz smaku E621, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), aromaty, dekstroza, przeciwutleniacz E316,
stabilizator E508, substancja konserwująca E250.

014A/15 SZYNKA „POLISH HAM”, 120g,
300g

014B/15 SZYNKA MIELONA (WIEPRZOWO
- DROBIOWA) 120g, 156g, 300g
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Szynka mielona z mięsa drobiowego
wzbogacona naturalnymi przyprawami
idealna do kanapek lub jako przekąska.
Szynka mielona z mięsa drobiowego
wzbogacona naturalnymi przyprawami
idealna do kanapek lub jako przekąska.
Szynka mielona z mięsa drobiowego
wzbogacona naturalnymi przyprawami
idealna do kanapek lub jako przekąska.

Szynka mielona z mięsa drobiowego
wzbogacona naturalnymi przyprawami
idealna do kanapek lub jako przekąska.

Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
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Polish Ham, AmiVas, 110g

006/15

KONSERWA TURYSTYCZNA, 156g, Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
300g
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, stabilizator E331iii, skrobia
modyfikowana (kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621,
006A/15 KONSERWA TYROLSKA, 156g,
E635, aromaty, przeciwutleniacz E316, substancja
300g
konserwująca E250.

Przysmak śniadaniowy, 300g

006B/15 LUNCH MEAT, 300g

015/15

GULASZ ANGIELSKI, 156g

016/15

WIEPRZOWINA DO
SMAROWANIA z drobiem, 300g

Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska .
Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska
Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny,. Polecana do
kanapek lub jako samodzielna przekąska

Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), wzmacniacz smaku: E621, aromaty,
stabilizator E331iii, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250.
Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
Konserwa drobno mielona drobiowa z
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
dodatkiem wieprzowiny,. Polecana do
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
kanapek lub jako samodzielna przekąska
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621, E635, aromaty,
przeciwutleniacz E316, stabilizator E508, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso wieprzowe 50%, woda, skórki wieprzowe,
Konserwa drobno mielona drobiowa z
mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka 7%, skrobia
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
modyfikowana E1412, błonnik roślinny bambusowy, sól,
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
stabilizatory: E451i, E450iii, substancja zagęszczająca E407,
recepturze . Polecana jako towarzysz
wzmacniacz smaku E621, stabilizator E331iii, aromaty, skrobia
kanapek lub jako samodzielna przekąska
modyfikowana (kukurydziana), przyprawy naturalne, dekstroza,
przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250
Składniki: mięso wieprzowe 50%, mięso oddzielone
Konserwa drobno mielona , smarowna ,
mechanicznie z kurczaka 22%, woda, skrobia modyfikowana
przyrządzona z drobiu z dodatkiem
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001/15

PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, 120g,
130g, 156g, 300g

001/15

PAPRYKARZ Z ŁOSOSIEM, 130g

E1412, sól, stabilizatory: E451i, E407, wzmacniacz smaku
E621, przyprawy naturalne, ekstrakty przypraw naturalnych,
cukry, stabilizatory: E 452i, E450i, E451i, E 331iii, dekstroza,
przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250.
Składniki: ryba rozdrobniona - łosoś atlantycki (Salmo Salar) 40%, woda, ryż, koncentrat pomidorowy, sól, cebula, skrobia
modyfikowana E1412, błonnik roślinny bambusowy, aromaty i
ekstrakty przypraw naturalnych, dekstroza, wzmacniacz smaku
E621, przeciwutleniacz E301.

001/15
99P – PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI,
300g
001/15

002/15

005/15

135/17

NATTURIA – PAPRYKARZ
SZCZECIŃSKI, 130g

Paprykarz szczeciński, Ami Vas, 150g,
300g
Składniki: ryba rozdrobniona - łosoś atlantycki (Salmo Salar) TOP FISH – PAPRYKARZ
40%, woda, ryż, koncentrat pomidorowy, sól, cebula, skrobia
SZCZECIŃSKI 135g
modyfikowana E1412, aromaty i ekstrakty przypraw
naturalnych, dekstroza, wzmacniacz smaku E621,
przeciwutleniacz E301.
Składniki: woda, ryba rozdrobniona - makrela wędzona
SAŁATKA PIKANTNA Z
(Atlantyk,
Scomber Scombrus) 33%, warzywa suszone (cebula,
MAKRELI, 130g
pasternak, marchew), kasza manna z pszenicy (zawiera gluten),
koncentrat pomidorowy, cukier, błonnik roślinny bambusowy,
olej roślinny rzepakowy, sól, ocet, przyprawy, aromaty,
ekstrakty przypraw, dekstroza, wzmacniacz smaku E621,
przeciwutleniacz E301.
Składniki: woda, ryba rozdrobniona - szprot (Morze Bałtyckie,
SAŁATKA PIKANTNA Z
Sprattus sprattus) 35%, makrela wędzona (Atlantyk, Scomber
MAKRELĄ, 130g
scombrus) 5%, warzywa suszone (cebula, pasternak, marchew),
4

wieprzowiny i aromatycznych przypraw,.
Polecana do kanapek .

Kultowa pozycja znana wszystkim polakom
, mieszanka ryby z ryżem , warzywami oraz
pomidorami , pikantnie przyprawiona co
nadaje jej charakterystyczny smak z
dawnych lat. Polecana na kanapkę.
Mieszanka łososia z ryżem , warzywami
oraz pomidorami , pikantnie przyprawiony
dodatek do kanapek.
Kultowa pozycja znana wszystkim polakom
, mieszanka ryby z ryżem , warzywami oraz
pomidorami , pikantnie przyprawiona co
nadaje jej charakterystyczny smak z
dawnych lat. Polecana na kanapkę.
Kultowa pozycja znana wszystkim polakom
, mieszanka ryby z ryżem , warzywami oraz
pomidorami , pikantnie przyprawiona co
nadaje jej charakterystyczny smak z
dawnych lat. Polecana na kanapkę.

Kultowa pozycja znana wszystkim polakom
, mieszanka ryby z ryżem , warzywami oraz
pomidorami , pikantnie przyprawiona co
nadaje jej charakterystyczny smak z
dawnych lat. Polecana na kanapkę.
Smarowna pasta z makreli z dodatkiem
warzych i pasty pomidorowej, pikantnie
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
dodatek do kanapek.

Smarowna pasta z makreli z dodatkiem
warzych i pasty pomidorowej, pikantnie
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
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030/15

029/15

031/15

004/15

kasza manna z pszenicy (zawiera gluten), koncentrat
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
pomidorowy, cukier, błonnik roślinny bambusowy, olej
dodatek do kanapek.
roślinny rzepakowy, sól, ocet, przyprawy, aromaty, ekstrakty
przypraw, dekstroza, wzmacniacz smaku E621,
przeciwutleniacz E301.
Składniki: ryba rozdrobniona 40% łosoś atlantycki Salmo Salar
Smarowna pasta z makreli z dodatkiem
PASTA MAKRELOWA 130g, 150g
(min. 8% makrela wędzona – Atlantyk, Scomber Scombrus),
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
woda, margaryna (rafinowane oleje roślinne (palmowy i
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
rzepakowy) 70%, woda, emulgatory: E471, E322, sól, regulator co nadaje jej charakterystyczny smak jako
kwasowości E330, substancja konserwująca E202, barwnik –
dodatek do kanapek.
annato, aromat), skrobia modyfikowana E1412, sól, koncentrat
pomidorowy, koncentrat białka sojowego, dekstroza,
emulgatory: E471, E472c, skrobia modyfikowana
E1422, substancja zagęszczająca E412.
Składniki: ryba rozdrobniona 40% łosoś atlantycki Salmo
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
PASTA ŁOSOSIOWA 130g, 150g
Salar, woda, margaryna (rafinowane oleje roślinne (palmowy i
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
rzepakowy) 70%, woda, emulgatory: E471, E322, sól, regulator przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
kwasowości E330, substancja konserwująca E202, barwnik –
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
Lachspaste
annato, aromat), skrobia modyfikowana E1412, sól, koncentrat
dodatek do kanapek.
pomidorowy, koncentrat białka sojowego, dekstroza,
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
Pasta łososiowa, Ami Vas, 150g
emulgatory: E471, E472c, skrobia modyfikowana
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
E1422, substancja zagęszczająca E412.
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
dodatek do kanapek.
PASTA TUŃCZYKOWA 130g, 150g Składniki: ryba rozdrobniona 40% łosoś atlantycki Salmo Salar Smarowna pasta z tuńczyka z dodatkiem
(w tym min. 8% tuńczyk – Pacyfik, Katsuwonus Pelamis),
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
woda, margaryna ( rafinowane oleje roślinne (palmowy i
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
rzepakowy) 70%, woda, emulgatory: E471, E322, sól, regulator co nadaje jej charakterystyczny smak jako
kwasowości E330, substancja konserwująca E202, barwnik dodatek do kanapek.
annato, aromat), skrobia modyfikowana E1412, sól, koncentrat
Smarowna pasta z tuńczyka z dodatkiem
Pasta tuńczykowa, Ami Vas, 150g
pomidorowy, koncentrat białka sojowego, dekstroza,
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
emulgatory: E471, E472c, skrobia modyfikowana
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
E1422, substancja zagęszczająca E412
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
dodatek do kanapek.
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
SAŁATKA PIKANTNA Z ŁOSOSIA, Składniki: woda, ryba rozdrobniona - łosoś atlantycki (Salmo
Salar) 33%, warzywa suszone (cebula, pasternak, marchew),
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
130g
kasza manna z pszenicy (zawiera gluten), koncentrat
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
pomidorowy, cukier, błonnik roślinny bambusowy, olej
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
roślinny rzepakowy, ocet, sól, przyprawy, aromaty, ekstrakty
dodatek do kanapek.
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Ami Vas, 150 g

SAŁATKA PIKANTNA Z
ŁOSOSIEM, 130g

003/15

SAŁATKA ŁOSOSIOWA Z
WARZYWAMI, 130g

Ami Vas, 150g

SAŁATKA ŁOSOSIOWA Z
WARZYWAMI, 130g

017/15

SMALEC z mięsem, 144g, 300g

017/15
SMALEC Z MIĘSEM, 300g
84/15B

WIEJSKIE PYSZNOŚCI – SMALEC
Z MIĘSEM, 300g

Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
dodatek do kanapek.
Składniki: woda, ryba rozdrobniona - szprot (Morze Bałtyckie,
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
Sprattus sprattus) 35%, łosoś (Atlantyk, Salmo Salar) 5%,
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
warzywa suszone (cebula, pasternak, marchew), kasza manna z przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
pszenicy (zawiera gluten), koncentrat pomidorowy, cukier,
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
błonnik roślinny bambusowy, olej roślinny rzepakowy, ocet,
dodatek do kanapek.
sól, przyprawy, aromaty, ekstrakty przypraw, dekstroza,
wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301.
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
Składniki: woda, ryba rozdrobniona - łosoś atlantycki (Salmo
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
Salar) 33%, warzywa suszone 8% (cebula, pasternak,
marchew), kasza manna z pszenicy (zawiera gluten),
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
koncentrat pomidorowy, cukier, błonnik roślinny bambusowy,
olej roślinny rzepakowy, przyprawy, aromaty, ekstrakty
dodatek do kanapek.
przypraw, ocet, sól.
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
dodatek do kanapek.
Składniki: woda, ryba rozdrobniona - szprot (Morze Bałtyckie,
Smarowna pasta z łososia z dodatkiem
Sprattus sprattus) 35%, łosoś (Atlantyk, Salmo Salar) 5%,
warzyw i pasty pomidorowej, pikantnie
warzywa suszone 8% (cebula, pasternak, marchew), kasza
przyprawiona naturalną mieszanką przypraw
manna z pszenicy (zawiera gluten), koncentrat pomidorowy,
co nadaje jej charakterystyczny smak jako
cukier, błonnik roślinny bambusowy, olej roślinny rzepakowy,
dodatek do kanapek.
przyprawy, aromaty, ekstrakty przypraw, ocet, sól.
Składniki: tłuszcz wieprzowy 53%, woda, mięso oddzielone
Smarowny smalec wieprzowy z mięsem
mechanicznie z kurczaka 18%, sól, mięso wieprzowe 1%,
drobiowym i prażoną cebulką , idealny
cebula smażona (cebula, mąka pszenna (zawiera gluten), olej
dodatek do pajdy chleba z kiszonym
roślinny palmowy, sól), aromaty, przyprawy naturalne, błonnik
ogórkiem. Tradycyjna polska przekąska.
cytrusowy, skrobia modyfikowana, stabilizator E451, emulgator
Smarowny smalec wieprzowy z mięsem
E471, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250
drobiowym i prażoną cebulką , idealny
dodatek do pajdy chleba z kiszonym
ogórkiem. Tradycyjna polska przekąska.
Składniki: tłuszcz wieprzowy 70%, woda, mięso oddzielone
Smarowny smalec wieprzowy z mięsem
mechanicznie z kurczaka, mięso wieprzowe 5%, cebula
drobiowym i prażoną cebulką , idealny
smażona (cebula, mąka pszenna (zawiera gluten), olej roślinny
dodatek do pajdy chleba z kiszonym
6
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006D/15 MIELONKA z boczkiem, 156, 300g

018/15

MIELONKA z golonką, 156g

013/15

KASZANKA WIEJSKA, 300g

013/15

99P – KASZANKA WIEJSKA, 300g
SLEEV – SZYNKA MIELONA, 500g

034/15

SLEEV – KONSERWA
TURYSTYCZNA, 500g

033/15

SLEEV – SZYNKA DROBIOWA,

palmowy, sól), sól, aromaty, przyprawy naturalne, błonnik
ogórkiem. Tradycyjna polska przekąska.
cytrusowy, skrobia modyfikowana, stabilizator E451i,
emulgator E471, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka 30%,
Konserwa drobno mielona drobiowa z
woda, mięso wieprzowe boczkowe 15%, skórki wieprzowe,
dodatkiem boczku. Smarowna mielonka z
kasza manna z pszenicy (zawiera gluten), skrobia
naturalnymi przyprawami. Polecana do
modyfikowana E1412, błonnik roślinny bambusowy, sól,
kanapek .
stabilizatory: E451i, E 450iii, E331iii, substancja zagęszczająca
E407, dekstroza, wzmacniacz smaku E621, skrobia
modyfikowana, aromaty, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso z golonki wieprzowej 28%, woda, mięso
Golonka wieprzowa z dodatkiem
wieprzowe 14%, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt,
wieprzowiny i drobiu w towarzystwie
skórki wieprzowe, błonnik roślinny bambusowy, skrobia
galaretki, przyprawiona naturalnie.,.
modyfikowana E1412, sól, substancja konserwująca E250,
Polecana do kanapek lub jako samodzielna
stabilizatory: E451i, E450iii, substancja zagęszczająca
przekąska.
E407,dekstroza, stabilizator E331iii, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621, E635, aromaty,
przeciwutleniacz E316.
Polska tradycja na talerzu , kasza
Składniki: woda, mięso wieprzowe 14%, wątroba wieprzowa
jęczmienna w towarzystwie mięsa
14%, skórki wieprzowe, kasza jęczmienna 14% (zawiera
wieprzowego z cebulką , idealna do podania
gluten), sól, cebula suszona, krew wieprzowa suszona,
przyprawy naturalne, susze warzywne, maltodekstryna.
na ciepło, podgrzana lub podsmażona na
patelni, jako samodzielna przekąska .

Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
25%, skórki wieprzowe, mięso wieprzowe 12%, kasza manna z
pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
E331iii, substancja zagęszczająca E407, skrobia
modyfikowana, wzmacniacze smaku: E621, E635,
przeciwutleniacz E316,przyprawy naturalne, substancja
konserwująca E250.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
7

Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.
Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska .

Szynka mielona z mięsa drobiowego

SK

500g

035/ 15

SLEEV – KONSERWA
KRAKOWSKA, 500g

032/15

SLEEV – MIELONKA
ŚNIADANIOWA, 500g

036/15

RISOTTO Z KURCZAKIEM, 300g

037/15

RISOTTO Z ŁOSOSIEM, 300g

038/15

PASZTET SOJOWY, 113g

33%, skórki drobiowe 17%, kasza manna (zawiera gluten),
wzbogacona naturalnymi przyprawami
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E 450
idealna do kanapek lub jako przekąska.
(iii), substancja zagęszczająca E407, stabilizator E331iii,
modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku:
E621, E635, aromaty (zawiera soję), przeciwutleniacz E316,
przyprawy naturalne, substancja konserwująca E250.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny,. Polecana do
23%, skórki wieprzowe, mięso wieprzowe 14%, kasza manna z
pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
kanapek lub jako samodzielna przekąska
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
E331iii, substancja zagęszczająca E407, skrobia
modyfikowana, wzmacniacze smaku: E621, E635,
przeciwutleniacz E316, przyprawy naturalne, substancja
konserwująca E250.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
Konserwa drobno mielona drobiowa z
28%, skórki wieprzowe, mięso wieprzowe 10%, kasza manna z
dodatkiem wieprzowiny,. Polecana do
pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
kanapek lub jako samodzielna przekąska
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
E331iii, substancja zagęszczająca E407, skrobia
modyfikowana, wzmacniacze smaku: E621, E635,
przeciwutleniacz E316,przyprawy naturalne, substancja
konserwująca E250.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt
Danie gotowe do podgrzania lub spożycia na
11,5%, ryż 9%, koncentrat pomidorowy, mięso drobiowe 4,2%,
zimno. Kompozycja ryżu połączona z
skrobia modyfikowana E1412, cebula, sól spożywcza, papryka,
mięsem z kurczaka , warzywami i pastą
fasola czerwona, kukurydza, groszek, aromaty, ekstrakty
pomidorową.
przypraw naturalnych, dekstroza, wzmacniacz smaku E621,
przeciwutleniacz E 301.
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, ryż Danie gotowe do podgrzania lub spożycia na
9%, koncentrat pomidorowy, ryba rozdrobniony - łosoś
zimno. Kompozycja ryżu połączona z
atlantycki ( Salmo Salar)- 4,2%, skrobia modyfikowana E1412, łososiem , warzywami i pastą pomidorową.
cebula, sól spożywcza, papryka, fasola czerwona, kukurydza,
groszek, aromaty, ekstrakty przypraw naturalnych, dekstroza,
wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301.
Składniki: woda, olej roślinny, białko sojowe (soja) 7%, kasza
Propozycja do wegetarian oraz osób
manna z pszenicy, (zawiera gluten) cebula suszona, błonnik
ceniących sobie oryginalny smak bez
roślinny bambusowy, sól, izolat białka sojowego (soja),
dodatku mięsa. Proteina sojowa, uznawana
aromaty, substancja zagęszczająca E407, błonnik sojowy
za najlepszą formę białka pochodzenia
(soja), wzmacniacz smaku E621.
roślinnego z przyprawami jako zamiennik
8
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026/15
99P – SZYNKA „POLISH HAM”,
300g

026A/15
99P – SZYNKA WIEPRZOWA
MIELONA, 300g

027/15
99P – KONSERWA
TURYSTYCZNA, 300g

024/15
99P – WIEPRZOWINA DO
SMAROWANIA, 300g

025/15
99p – MIELONKA Z BOCZKIEM,
300g

009/15
KAWAŁKI PIERSI Z KURCZAKA
W SOSIE WŁASNYM, 160g

tradycyjnego pasztetu, polecana jako pasta
do kanapek , wafli ryżowych , tortilli , czy
jako dip do warzyw.
Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
przyprawami idealna do kanapek lub jako
przekąska.

Składniki: mięso wieprzowe 61%, woda, błonnik roślinny
bambusowy, skrobia modyfikowana E1412, sól, stabilizatory:
E451i, E450iii, substancja zagęszczająca E407, wzmacniacz
smaku E621, skrobia modyfikowana, aromaty, dekstroza,
przeciwutleniacz E316, stabilizator E508, substancja
konserwująca E250.
Szynka mielona z mięsa drobiowego oraz
Składniki: mięso wieprzowe 61%, woda, błonnik roślinny
bambusowy, skrobia modyfikowana E1412, sól, stabilizatory: E
wieprzowego wzbogacona naturalnymi
451i, E450iii, substancja zagęszczająca E407, wzmacniacz
przyprawami idealna do kanapek lub jako
smaku E621, skrobia modyfikowana, aromaty, dekstroza,
przekąska.
przeciwutleniacz E316, stabilizator E508, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso wieprzowe 45%, woda, skórki wieprzowe,
Konserwa drobno mielona drobiowa z
kasza manna z pszenicy (zawiera gluten), sól, błonnik roślinny dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
bambusowy, stabilizatory: E451i, E450iii, substancja
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
zagęszczająca E407, stabilizator E331iii, skrobia
recepturze . Polecana jako towarzysz
modyfikowana (kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621,
kanapek lub jako samodzielna przekąska .
E635, aromaty, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso wieprzowe 68%, woda, skrobia
Konserwa drobno mielona , smarowna ,
modyfikowana E1412, sól, stabilizatory: E451i, E407,
przyrządzona z drobiu z dodatkiem
wzmacniacz smaku E621, przyprawy naturalne, ekstrakty
wieprzowiny i aromatycznych przypraw,.
przypraw naturalnych, cukry, stabilizatory: E452i, E450i,
Polecana do kanapek .
E451i, E331iii, dekstroza, przeciwutleniacz E301, substancja
konserwująca E250.
Składniki: mięso wieprzowe boczkowe 35%, woda, skórki
Konserwa drobno mielona drobiowa z
wieprzowe, mięso wieprzowe 14%, kasza manna z pszenicy
dodatkiem boczku. Smarowna mielonka z
(zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412, błonnik
naturalnymi przyprawami. Polecana do
roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E 450iii,
kanapek .
E331iii, substancja zagęszczająca E407, dekstroza, wzmacniacz
smaku E621, skrobia modyfikowana, aromaty, przeciwutleniacz
E316, substancja konserwująca E250.
Składniki: filet z kurczaka 48 %, woda, sól, pieprz.
Konserwa mięsna sterylizowana w puszcze
metalowej zawierająca świeże kawałki
kurczaka zatopione w przepysznym sosie
własnym, która pobudzi nie jedno
9
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podniebienie.
Idealnie sprawdza się w roli dodatku do
kanapek, ale wielu lubi podjadać go także
prosto z puszki.
008/15

KAWAŁKI PIERSI Z KURCZAKA
W SOSIE MAJONEZOWYM, 160g

007/15

KAWAŁKI PIERSI Z KURCZAKA
W SOSIE CURRY, 160g

010/15

Składniki: filet z kurczaka 48%, sos majonezowy 52%
:(woda,olej roślinny rzepakowy, skrobia modyfikowana; jaja
kurze w proszku (jaja); białka mleka (mleko); błonnik
cytrusowy; regulator kwasowości E330; emulgator E471;
aromaty (gorczyca), barwnik E160a; substancja
przeciwzbrylająca E551, cukier, ocet spirytusowy, sól).

Konserwa mięsna sterylizowana w puszcze
metalowej zawierająca świeże kawałki
kurczaka zatopione w przepysznym sosie
majonezowym, która pobudzi nie jedno
podniebienie.
Idealnie sprawdza się w roli dodatku do
kanapek, ale wielu lubi podjadać go także
prosto z puszki.

Składniki: filet z kurczaka 48%, sos majonezowy 51%: (woda,
olej roślinny rzepakowy, skrobia modyfikowana; jaja kurze w
proszku (jaja); białka mleka (mleko); błonnik cytrusowy;
regulator kwasowości E330; emulgator E471; aromaty
(gorczyca), barwnik E160a; substancja przeciwzbrylająca
E551, cukier, ocet spirytusowy, sól), curry 1%.

Konserwa mięsna sterylizowana w puszcze
metalowej zawierająca świeże kawałki
kurczaka zatopione w przepysznym sosie
curry, która pobudzi nie jedno podniebienie.
Idealnie sprawdza się w roli dodatku do
kanapek, ale wielu lubi podjadać go także
prosto z puszki.

Składniki: filet z kurczaka 48%, sos pomidorowy 52%: ( woda,
olej roślinny rzepakowy 26%, koncentrat pomidorowy 10%,
sól, papryka ostra 1%, pieprz, cebula płatek).

Konserwa mięsna sterylizowana w puszcze
metalowej zawierająca świeże kawałki
kurczaka zatopione w oleju z pomidorami,
która pobudzi nie jedno podniebienie.
Idealnie sprawdza się w roli dodatku do
kanapek, ale wielu lubi podjadać go także
prosto z puszki.

KAWAŁKI PIERSI Z KURCZAKA
W OLEJU Z POMIDORAMI, 160g

011/15

KAWAŁKI PIERSI Z KURCZ. W
SOSIE SŁODKIM CHILI, 160g

044/15

Składniki: filet z kurczaka 48%, sos słodko- pikantny 52%:
(woda, cukier 7%, sól, papryka 1%, papryka chilli 0,5%, ocet
spirytusowy, czosnek granulowany, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, skrobia modyfikowana E1412).

PREM – SZYNKA WIEPRZOWA Składniki: mięso wieprzowe 96%, przyprawy (pieprz biały,
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„Kurczak w sosie słodko-pikantnym”
Agrico to najwyższej jakości mięso
kurczaka od polskich zaufanych hodowców.
Jego delikatny smak zatopiliśmy w słodkopikantnym sosie. Taka kompozycja daje
nam wspaniałe połączenie delikatnego mięsa
drobiowego i orientalnego sosu oraz zachęca
do dalszych kulinarnych eksperymentów.
Luksusowe wydanie tradycyjnej konserwy.

SK

MIELONA, 300g

041/15

PREM – GULASZ ANGIELSKI, 300g

040/15
PREM – KONS.TURYSTYCZNA
LUKSUSOWA, 300g

045/15
PREM – WIEPRZOWINA W SOSIE
WŁASNYM, 300g

043/15
PREM – PASZTET KALISKI
LUKSUSOWY WIEPRZOWY, 200g
Luxury pork pate
042/15
PREM – PASZTET DROBIOWY
LUKSUSOWY, 200g
039A/15 PREM – SZYNECZKA DROBIOWA

pieprz czarny, kolendra, czosnek), stabilizatory E451, E450,
sól, substancja konserwująca E250.

Duże kawałki mięsa wieprzowego z szynki z
naturalnymi przyprawami.
Charakterystyczny smak z dawnych lat ,
dzięki tradycyjnej recepturze . Polecana jako
towarzysz kanapek lub jako samodzielna
przekąska.
Składniki: mięso wieprzowe 93%, sól, przyprawy (pieprz biały, Luksusowe wydanie tradycyjnej konserwy.
ziele angielskie, liść laurowy), stabilizatory E451, E450,
Duże kawałki mięsa wieprzowego z
substancja konserwująca E250.
charakterystyczną galaretką i naturalnymi
przyprawami Smak z dawnych lat , dzięki
tradycyjnej recepturze . Polecana jako
towarzysz kanapek lub jako samodzielna
przekąska
Składniki: mięso wieprzowe 96%, sól, przyprawy (pieprz
Kultowa konserwa w luksusowym wydaniu ,
czarny, papryka czerwona, ziele angielskie), stabilizatory E451,
Duże kawałki mięsa wieprzowego z
E450, substancja konserwująca E250.
naturalnymi przyprawami.
Charakterystyczny smak z dawnych lat ,
dzięki tradycyjnej recepturze . Polecana jako
towarzysz kanapek lub jako samodzielna
przekąska .
Składniki: mięso wieprzowe 93%, sól, przyprawy (pieprz
Luksusowe wydanie tradycyjnej konserwy.
czarny, majeranek), cebula suszona, substancja konserwująca:
Duże kawałki mięsa wieprzowego z
E250
charakterystyczną galaretką i naturalnymi
przyprawami Smak z dawnych lat , dzięki
tradycyjnej recepturze . Polecana jako
towarzysz kanapek lub jako samodzielna
przekąska
Składniki: Mięso wieprzowe 55%, woda, wątroba wieprzowa
Tradycyjna receptura prosto z Kalisza.
16%, mąka kukurydziana, sól, izolat białka sojowego (soja),
Aksamitny pasztet z mięsa wieprzowego z
naturalne przyprawy, ekstrakty i aromaty, substancja
wątróbką wieprzową , przyprawiony wedle
zagęszczająca E407, błonnik sojowy (soja), wzmacniacz smaku
tradycyjnej receptury.
E621, kasza manna (gluten), cebula suszona, substancja
. Polecana jako towarzysz kanapek .
konserwująca E250.
Składniki: Mięso drobiowe 56%, woda, wątroba drobiowa 16%, Aksamitny pasztet , z mięsa drobiowego z
wątróbką z kurczaka , przyprawiony wedle
mąka kukurydziana, sól, izolat białka sojowego z soi (soja),
naturalne przyprawy, ekstrakty i aromaty, substancja
tradycyjnej receptury.
zagęszczająca E407, błonnik sojowy (soja), wzmacniacz smaku
. Polecany do kanapek .
E621, kasza manna (gluten), substancja konserwująca E250.
Składniki: mięso drobiowe z indyka 40%, mięso drobiowe z
Delikatna i luksusowa konserwa z mięsa
11
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Z INDYKA, 160g

kurczaka 34%, sól, stabilizatory E451i, E450iii, E452i, E331iii;
substancja zagęszczająca E407; skrobia modyfikowana;
wzmacniacz smaku E621; aromaty (mleko); przeciwutleniacz
E316; substancja konserwująca E250.

NATTURIA
006B/15 NATTURIA – LUNCH – MEAT, 300g Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
(alu, blacha)
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621, E635, aromaty,
przeciwutleniacz E316, stabilizator E508, substancja
konserwująca E250.
006/15
Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
NATTURIA – KONSERWA
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
TURYSTYCZNA, 300g (alu, blacha)
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, stabilizator E331iii, skrobia
Konserwa turystyczna
modyfikowana (kukurydziana), wzmacniacze smaku: E621,
E635, aromaty, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250
019/15
Składniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka
NATTURIA – PASZTET
28%, skórki drobiowe 15%, wątroba drobiowa 11%, mąka
DROBIOWY DELIKATESOWY,
pszenna (zawiera gluten), błonnik roślinny bambusowy, sól,
300g (alu, blacha) , firmowy
skrobia modyfikowana E1412, izolat białka sojowego z nasion
soi, aromaty, substancja zagęszczająca E407, błonnik sojowy z
nasion soi, wzmacniacz smaku E621.
006C/15 NATTURIA – PRZYSMAK
Składniki: woda, mięso wieprzowe 23%, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka 20%, skórki wieprzowe, kasza manna
ŚNIADANIOWY, 300g (alu, blacha)
z pszenicy (zawiera gluten), skrobia modyfikowana E1412,
błonnik roślinny bambusowy, sól, stabilizatory: E451i, E450iii,
substancja zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), wzmacniacz smaku: E621, aromaty,
stabilizator E331iii, przeciwutleniacz E316, substancja
konserwująca E250.
006A/15 NATTURIA – KONSERWA
TYROLSKA, 300g (alu, blacha)
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drobiowego z indyka z naturalnymi
przyprawami.. Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska.

Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska

Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska .

Drobiowy pasztet z dodatkiem wątróbki z
kurczaka , aksamitny i aromatyczny, jako
dodatek do kanapek.

Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz
kanapek lub jako samodzielna przekąska

Konserwa drobno mielona drobiowa z
dodatkiem wieprzowiny, charakterystyczny
smak z dawnych lat , dzięki tradycyjnej
recepturze . Polecana jako towarzysz

SK

117/16

Filet z kurczaka w sosie własnym/

118/16

Filet z kurczaka w sosie pomidorowym Składniki: filet z kurczaka 81%, sos pomidorowy 19% (woda,
koncentrat pomidorowy 30%, olej roślinny rzepakowy
rafinowany, sól, cukier, papryka słodka).

116/16

Filet z kurczaka w oleju

Składniki: filet z kurczaka 81%, olej roślinny rzepakowy
rafinowany 18%, sól.

119/16

Filet z kurczaka w sosie winegret

Składniki: filet z kurczaka 81%, sos vinaigrette 19% (ocet 58%,
olej roślinny rzepakowy rafinowany 36%, cukier, sól.)

072/15B Pasztet drobiowo – wieprzowy, Gold
(HU), 110g

Mielonka wieprzowa z golonką

Składniki: filet z kurczaka 81%, sól.

Składniki: woda, mięso drobiowe odkostnione mechanicznie
24%, skórki wieprzowe 14%, tłuszcz wieprzowy 7%, wątroba
drobiowa 6%, mąka pszenna (zawiera gluten), sól,
modyfikowana skrobia E1412, przyprawy, stabilizator E331,
substancja zagęszczająca E407, skrobia modyfikowana
(kukurydziana), emulgator E471, aromaty.
Skład: mięso wieprzowe 36%, golonka wieprzowa 29%, woda,
skórki wieprzowe , sól, stabilizatory E451i, E450iii; substancja
zagęszczająca E407; wzmacniacz smaku E621; skrobia
modyfikowana (kukurydziana), aromaty (soja), dekstroza,
13

kanapek lub jako samodzielna przekąska .
Filet z piersi kurczaka nie zawiera
konserwantów oraz glutenu. 100 gram tego
najwyżej jakości mięsa z polskich
kurczaków to zaledwie 99 kalorii i spora
porcja białka – naturalnego budulca tkanki
mięśniowej, przy minimalnej zawartości
tłuszczów, soli i cukru.
Filet z piersi kurczaka nie zawiera
konserwantów oraz glutenu. 100 gram tego
najwyżej jakości mięsa z polskich
kurczaków to zaledwie 99 kalorii i spora
porcja białka – naturalnego budulca tkanki
mięśniowej, przy minimalnej zawartości
tłuszczów, soli i cukru.
Filet z piersi kurczaka nie zawiera
konserwantów oraz glutenu. 100 gram tego
najwyżej jakości mięsa z polskich
kurczaków to zaledwie 99 kalorii i spora
porcja białka – naturalnego budulca tkanki
mięśniowej, przy minimalnej zawartości
tłuszczów, soli i cukru.
Filet z piersi kurczaka nie zawiera
konserwantów oraz glutenu. 100 gram tego
najwyżej jakości mięsa z polskich
kurczaków to zaledwie 99 kalorii i spora
porcja białka – naturalnego budulca tkanki
mięśniowej, przy minimalnej zawartości
tłuszczów, soli i cukru.
Pasztet drobiowo-wieprzowy z dodatkiem
wątróbki z kurczaka , aksamitny i
aromatyczny, jako dodatek do kanapek.

Golonka wieprzowa z charakterystyczną
galaretką, przyprawiona naturalnie.,.
Polecana do kanapek lub jako samodzielna
przekąska.

SK

Bulion wołowy

Bulion drobiowy

Bulion warzywny

przeciwutleniacz E316,stabilizator E508,substancja
konserwująca E250
Wywar na mięsie wołowym: woda, mięso wołowe,
cebula,pietruszka korzeń,
marchew, por, seler, sól, czosnek , ziele angielskie, liść
laurowy, pieprz
Wywar na mięsie drobiowym : woda, mięso drobiowe,
marchew, pietruszka
korzeń,
cebula, seler, por, sól, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy,
pieprz
Wywar warzywny : woda, marchew, pietruszka korzeń, seler,
cebula, olej
roślinny rzepakowy, por, sól, czosnek, ziele angielskie, liść
laurowy,
pieprz

Pasta słonecznikowa curry z jabłkami

Składniki : woda, słonecznik łuskany 35%, olej roślinny
rzepakowy, przecier jabłkowy 14%, przyprawa curry 1%,
przyprawy naturalne (gorczyca), sól ,cukier

Pasta słonecznikowa z papryką i
pomidorami

Składniki: woda, słonecznik łuskany 35% , olej roślinny
rzepakowy ,koncentrat pomidorowy 8% ,papryka słodka
suszona 4%, sól, cukier.

Pasta słonecznikowa grzybowa/

Składniki : woda, słonecznik łuskany 35%, olej roślinny
rzepakowy, przyprawy naturalne, aromat, pieczarki suszone
1%, sól , cukier.
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Gotowy bulion jako dodatek do zup oraz
sosów. Nowoczesne rozwiązanie dla
wymagających. Wystarczy dodać ulubione
warzywa lub mięso i potrawa gotowa.
Gotowy bulion jako dodatek do zup oraz
sosów. Nowoczesne rozwiązanie dla
wymagających. Wystarczy dodać ulubione
warzywa lub mięso i potrawa gotowa.
Gotowy bulion jako dodatek do zup oraz
sosów. Nowoczesne rozwiązanie dla
wymagających. Wystarczy dodać ulubione
warzywa lub mięso i potrawa gotowa.

Propozycja do wegetarian oraz osób
ceniących sobie oryginalny smak bez
dodatku mięsa. Zmielone ziarna słonecznika
połączone ze słodkim jabłkiem , przyprawą
curry i mieszanką wyłącznie naturalnych
dodatków. Bez konserwantów. Jako pasta do
kanapek , wafli ryżowych , tortilli , czy jako
dip do warzyw.
Propozycja do wegetarian oraz osób
ceniących sobie oryginalny smak bez
dodatku mięsa. Zmielone ziarna słonecznika
połączone z pomidorami oraz suszoną
papryką, to mieszanką wyłącznie
naturalnych dodatków, bez konserwantów,
polecana jako pasta do kanapek , wafli
ryżowych , tortilli , czy jako dip do warzyw.
Propozycja do wegetarian oraz osób
ceniących sobie oryginalny smak bez
dodatku mięsa. Zmielone ziarna słonecznika
połączone z suszonymi grzybami, to
mieszanką wyłącznie naturalnych
dodatkó,bez konserwantów, polecana jako

SK

Pasta słonecznikowa z warzywami

Pasta słonecznikowa ze szczypiorkiem

Gulasz wołowy

pasta do kanapek , wafli ryżowych , tortilli ,
czy jako dip do warzyw.
Składniki: woda, słonecznik łuskany 35%, olej roślinny
Propozycja do wegetarian oraz osób
rzepakowy, marchew, cebula, przyprawy naturalne, sól, cukier
ceniących sobie oryginalny smak bez
.
dodatku mięsa .Zmielone ziarna słonecznika
połączone z suszonymi warzywami, to
mieszanką wyłącznie naturalnych dodatków,
bez konserwantów, polecana jako pasta do
kanapek , wafli ryżowych , tortilli , czy jako
dip do warzyw.
Składniki: woda, słonecznik łuskany 35%, olej roślinny
Propozycja do wegetarian oraz osób
rzepakowy, szczypiorek suszony, cebula, czosnek, przyprawy
ceniących sobie oryginalny smak bez
naturalne i ekstrakty, sól, cukier .
dodatku mięsa.Zmielone ziarna słonecznika
połączone z suszonym szczypiorem i
warzywami, to mieszanką wyłącznie
naturalnych dodatków,bez konserwantów,
polecana jako pasta do kanapek , wafli
ryżowych , tortilli , czy jako dip do warzyw.
Składniki: mięso wołowe 35%, woda, olej roślinny palmowy,
Danie gotowe dla osób ceniących sobie
sól, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna (gluten), skrobia
wygodę i oszczędność czasu. To
modyfikowana (kukurydziana), cukier, papryka słodka,
wyselekcjonowane kawałki mięsa
przyprawy naturalne, susz warzywny: (marchew, pomidor,
wołowego w aksamitnym sosie gulaszowym
korzeń pietruszki, cebula płatek), aromaty (seler, soja), ekstrakt z dodatkiem suszonych warzyw oraz pasty
drożdżowy, barwnik E150c, substancja przeciwzbrylająca
pomidorowej.Polecany z ryżem, podawany
E551, wzmacniacz smaku E621, substancja konserwująca
na ciepło jako pożywny obiad dla całej
E250.
rodziny.

Gulasz drobiowy

Składniki: mięso drobiowe 35%, woda, olej roślinny palmowy,
sól, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna (gluten), skrobia
modyfikowana (kukurydziana), cukier, papryka słodka,
przyprawy naturalne, susz warzywny: (marchew, pomidor,
korzeń pietruszki, cebula płatek), aromaty (seler, soja), ekstrakt
drożdżowy, barwnik E150c, substancja przeciwzbrylająca
E551, wzmacniacz smaku E621, substancja konserwująca
E250.

Danie gotowe dla osób ceniących sobie
wygodę i oszczędność czasu. To
wyselekcjonowane kawałki mięsa
drobiowego w aksamitnym sosie z
dodatkiem suszonych warzyw oraz pasty
pomidorowej. Polecany z ryżem, podawany
na ciepło jako pożywny obiad dla całej
rodziny.

Pasztet sojowy

Składniki: woda, olej roślinny rzepakowy, białko sojowe (soja)
7%, kasza manna z pszenicy (gluten), cebula suszona, błonnik
roślinny bambusowy, sól, izolat białka sojowego (soja),
aromaty, substancja zagęszczająca E407, błonnik sojowy

Propozycja do wegetarian oraz osób
ceniących sobie oryginalny smak bez
dodatku mięsa. Proteina sojowa, uznawana
za najlepszą formę białka pochodzenia
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(soja), wzmacniacz smaku E621.

Pasztet sojowy z pomidorami

Pasztet sojowy z papryką

Mielonka sojowa

roślinnego z przyprawami jako zamiennik
tradycyjnego pasztetu, polecana jako pasta
do kanapek , wafli ryżowych , tortilli , czy
jako dip do warzyw.
Składniki: woda, olej roślinny rzepakowy, białko sojowe (soja)
Propozycja do wegetarian oraz osób
7%, kasza manna z pszenicy (gluten), koncentrat pomidorowy
ceniących sobie oryginalny smak bez
3%, cebula suszona, błonnik roślinny bambusowy, sól, izolat
dodatku mięsa. Proteina sojowa, uznawana
białka sojowego (soja), aromaty, substancja zagęszczająca
za najlepszą formę białka pochodzenia
E407, błonnik sojowy (soja), wzmacniacz smaku E621.
roślinnego z pastą pomidorową , jako
zamiennik tradycyjnego pasztetu, polecana
jako pasta do kanapek , wafli ryżowych ,
tortilli , czy jako dip do warzyw.
Składniki: woda, olej roślinny rzepakowy, białko sojowe (soja)
Propozycja do wegetarian oraz osób
7%, kasza manna z pszenicy (gluten), papryka 1%, cebula
ceniących sobie oryginalny smak bez
suszona, błonnik roślinny bambusowy, sól, izolat białka
dodatku mięsa Proteina sojowa, uznawana
za najlepszą formę białka pochodzenia
sojowego (soja), aromaty, substancja zagęszczająca E407,
błonnik sojowy (soja), wzmacniacz smaku E621.
roślinnego z papryką i przyprawami jako
zamiennik tradycyjnego pasztetu,polecana
jako pasta do kanapek , wafli ryżowych ,
tortilli , czy jako dip do warzyw.
Składniki: woda, olej roślinny rzepakowy, białko sojowe (soja)
Propozycja do wegetarian oraz osób
9%, skrobia modyfikowana (kukurydziana), substancja
ceniących sobie oryginalny smak bez
zagęszczająca E407, aromaty, sól, mąka ryżowa, wzmacniacz
dodatku mięsa Proteina sojowa, uznawana
smaku E621, aromaty, hydrolizat białka roślinnego (soja,
za najlepszą formę białka pochodzenia
kukurydza), tłuszcz roślinny palmowy, naturalne substancje
roślinnego z przyprawami jako zamiennik
aromatyczne, stabilizator E330.
tradycyjnej mielonki ,polecana jako dodatek
do kanapek , wafli ryżowych , tortilli , lub
jako samodzielna przekąska.

Przysmak sojowy

Paprykarz z łososiem i kaszą jaglaną

Składniki: woda, olej roślinny rzepakowy, białko sojowe (soja)
Propozycja do wegetarian oraz osób
9%, skrobia modyfikowana (kukurydziana), substancja
ceniących sobie oryginalny smak bez
zagęszczająca E407, aromaty, sól, mąka ryżowa, wzmacniacz
dodatku mięsa Proteina sojowa, uznawana
smaku E621, hydrolizat białka roślinnego (soja, kukurydza),
za najlepszą formę białka pochodzenia
tłuszcz roślinny palmowy, maltodekstryna, naturalne substancje roślinnego z przyprawami jako zamiennik
aromatyczne, stabilizator E330.
tradycyjnej mielonki ,polecana jako dodatek
do kanapek, wafli ryżowych , tortilli , lub
jako samodzielna przekąska.
Składniki: ryba rozdrobniona – łosoś atlantycki (Salmo Salar) –
Nowoczesne wydanie jakże kultowej
16
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40%, woda, kasza jaglana 16%, koncentrat pomidorowy, sól,
cebula, skrobia modyfikowana E1412, błonnik roślinny
bambusowy, aromaty i ekstrakty przypraw naturalnych,
dekstroza, wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301.
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pozycji znanej wszystkim polakom.Tym
razem w roli głównej łosoś w towarzystwie
kaszy jaglanej z pomidorami. Jako
alternatywa dla tradycyjnego paprykarzu ,
idealna do kanapek

