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BIO PLANET jest liderem rynku pol-
skiego w zakresie konfekcjonowania i 
dystrybucji żywności ekologicznej. Fir-
ma od 10 lat paczkuje certyfikowane 
produkty ekologiczne w zakładzie kon-
fekcjonowania w Wilkowej Wsi (otu-
lina Puszczy Kampinoskiej niedaleko 
Warszawy). W naszej ofercie posiada-
my ponad 3200 produktów umożliwia-
jących kompleksowe zaopatrzenie każ-
dego odbiorcy oferującego żywność 
bio. Produkty dostarczamy na terenie 
całej Polski.

Naszym celem jest dostarczanie 
Klientom najwyższej jakości certyfiko-

wanej żywności ekologicznej, pocho-
dzącej z Polski oraz z kilkudziesięciu 
krajów ze wszystkich kontynentów w 
rozsądnej cenie. Zdrowa żywność z 
naszej oferty poddawana jest szcze-
gółowej kontroli przez wyspecjalizo-
wane jednostki certyfikujące żyw-
ność ekologiczną.

Bio Planet oprócz dostarczania na 
rynek najwyższej jakości produktów 
pod własnym brandem (w 2016 roku 
dostarczyliśmy na rynek krajowy 
ponad 4 mln paczek żywności eko-
logicznej pod marką Bio Planet) jest 
dystrybutorem między innymi ta-
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kich marek, jak: Alce Nero, Allos, Bio 
Planete, Bio Food, Coco (Dr. Antonio 
Martins), Cocoa, Cocomi, Dary Natury, 
Natumi, Primaeco, Sobbeke, Terrasa-
na, Vitaquell, Vivani, Wasąg, Yogi Tea, 
Zwergenwiese.

Szczególnie ważną rolę w ofercie Bio 
Planet odgrywają produkty świeże – 
nabiał, świeże warzywa i owoce oraz 
wędliny i mięso bio.

Spółka rozwija także dział konfekcjo-
nowania usługowego żywności eko-
logicznej (private labels). W zakładzie 
konfekcjonowania zostały wdrożone 
procedury BRC potwierdzone odpo-

wiednim certyfikatem. W swojej stałej 
ofercie posiadamy możliwość paczko-
wania ponad 250 różnego rodzaju su-
rowców ekologicznych.
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Czystek (herbatka ziołowa) bio 
Cistus (herbal tea)

suplement diety

Chipsy bananowe niesłodzone bio 
Banana chips unsweetened

Chipsy bananowe słodzone bio 
Banana chips sweetened

Chipsy jabłkowe bio 
Apple chips 

Gramatura netto:  75 g, 125 g, 250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 100 g, 142 g, 267 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 600 g, 852 g, 1602 g, 
6102 g
Składniki: ekologiczny czystek (Cistus Incanus) 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny czystek należy do najstarszych ro-
ślin zielarskich. Charakteryzuje się wysoką zawarto-
ścią polifenoli. Napar z czystka może stanowić uroz-
maicenie codziennej diety.
Zalecane spożycie: 1 łyżeczkę czystka zalać 200 ml 
przegotowanej wody o temp. 90 st. C. Parzyć ok. 10 
min. Można podawać z cytryną lub miodem. Pić 3 razy 
dziennie.
Uwaga: Zawartość liści czystka w przeliczeniu na zale-
caną do spożycia dzienną porcję produktu wynosi 6 g.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 
ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

125 g

1 kg

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: banany* 70%, olej kokosowy* 30% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis:  Suszone, pyszne i chrupiące plasterki banana 
są doskonałym zamiennikiem dla konwencjonalnych 
słodyczy oraz tradycyjnych chipsów. Znakomicie sma-
kują jako samodzielna, słodka przekąska, jak również 
w musli i płatkach śniadaniowych. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2290 kJ / 548 kcal; Tłuszcz - 
30 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 27 g; Węglo-
wodany - 63 g; w tym cukry - 10 g; Białko - 3,3 g; Sól 
- 0 g. Produkt zawiera naturalnie występujące cukry.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: banany* 68%, olej kokosowy* 25%, cukier 
trzcinowy* 7%, miód* 0,01% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Suszone, pyszne i chrupiące plasterki banana 
są doskonałym zamiennikiem dla konwencjonalnych 
słodyczy oraz tradycyjnych chipsów. Znakomicie sma-
kują jako samodzielna, słodka przekąska, jak również 
w musli i płatkach śniadaniowych.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2435 kJ / 584 kcal; Tłuszcz - 36 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 29 g; Węglowo-
dany - 62 g; w tym cukry - 35 g; Białko - 2,5 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 117 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 702 g
Składniki: chipsy jabłkowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne suszone chipsy jabłkowe bez gniazd 
nasiennych, idealne jako  samodzielna przekąska. Do-
skonałe jako zamiennik konwencjonalnych słodyczy i 
tradycyjnych chipsów. Polecamy do pochrupania za-
równo dla dzieci, jak i dla dorosłych.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1455 kJ / 344 kcal; Tłuszcz - 
0,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 65 g; Błonnik - 17 g; 
Białko - 1,7 g; Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

75 g
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Chipsy kokosowe prażone bio 
Coconut chips toasted

Imbir kandyzowany bio 
Candied ginger

Mieszanka studencka z żurawiną bio 
Trail mix with cranberries

Mieszanka suszonych owoców 
z acai bio

Fruit mix with acai powder 

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: chipsy kokosowe prażone* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne prażone chipsy kokosowe to pyszna 
i chrupiąca przekąska, która może stanowić doskonały 
zamiennik dla konwencjonalnych słodyczy. Znakomi-
cie smakują samodzielnie, jak również w musli i płat-
kach śniadaniowych. Idealne także do wypieków.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2756 kJ / 669 kcal; Tłuszcz - 
64 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 55 g; Wę-
glowodany - 8,4 g; w tym cukry - 8,4 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 0,15 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  100 g, 400 g
Waga brutto sztuki: 113 g, 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2484 g
Składniki: imbir* (55%), cukier trzcinowy* (45%) 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny imbir kandyzowany znajduje głów-
nie zastosowanie jako ceniona przyprawa w kuchni 
orientalnej. Może być dodatkiem do herbaty, prze-
tworów, wypieków oraz potraw, np. sushi.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1300 kJ / 306 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 76 g; w tym cukry - 72 g; Białko - 0 g; Sól - 0,04 
g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

400 g

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: rodzynki sułtanki*, orzechy laskowe*, mi-
gdały blanszowane*, żurawina* (18%) [żurawina*, 
sok jabłkowy*, olej słonecznikowy*], orzechy nerkow-
ca*, orzechy brazylijskie*, orzechy włoskie* (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mieszanka studencka jest oryginal-
ną przekąską skomponowaną na bazie orzechów i su-
szonych owoców. Doskonała do ciast, wypieków oraz 
do bezpośredniego spożycia.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2013 kJ / 483 kcal; Tłuszcz - 
29 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,7 g; Wę-
glowodany - 42 g; w tym cukry - 34 g; Białko - 10 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: orze-
chy. Może zawierać alergeny: gluten, orzeszki ziemne 
i inne orzechy, sezam, soję.

150 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: żurawina* (50%) [żurawina*, koncentrat 
soku jabłkowego*, olej słonecznikowy*], jagody* 
(20%) [jagody*, cukier trzcinowy*, olej słoneczniko-
wy*], morwa* (15%), ziarna kakao kruszone*, acai 
w proszku* (5%) [maltodekstryna*, acai w proszku*] 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mieszanka owocowa to pyszna i po-
żywna przekąska skomponowana na bazie suszonych 
owoców. Doskonała do ciast, wypieków, deserów oraz 
do bezpośredniego spożycia.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1566 kJ / 374 kcal; Tłuszcz - 
7,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,3 g; Wę-
glowodany - 66 g; w tym cukry - 53 g; Błonnik - 12 g; 
Białko - 4,0 g; Sól - 0,08 g.
Informacja alegrenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

100 g



Gramatura netto:  150 g, 350 g
Waga brutto sztuki: 163 g, 364 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2184 g
Składniki: orzeszki ziemne prażone bez soli* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzeszki ziemne, prażone, nie solo-
ne, zwane arachidowymi, należą do roślin strączko-
wych. Dla zwiększenia strawności orzeszków, należy 
je dokładnie pogryźć. Polecane jako smaczna przeką-
ska. Doskonale sprawdzają się również jako dodatek 
do past, sałatek owocowych, deserów oraz ciast.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2541 kJ / 613 kcal; Tłuszcz - 
48 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 6,8 g; Wę-
glowodany - 14 g; w tym cukry - 4,0 g; Białko - 27 g; 
Sól - 0,05 g. Zawartość soli wynika z obecności natu-
ralnie występującego sodu.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzechy, sezam, soję.

150 g

350 g

Orzechy ziemne prażone bez soli bio 
Roasted peanuts without salt

Pistacje prażone i solone bio 
Pistachio nuts roasted and salted

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: pistacje w łupinkach*, sól (0,35%) (*certy-
fikowany składnik ekologiczny) .
Opis: Ekologiczne orzeszki pistacjowe to owoce pista-
cji właściwej (Pistacia vera), mają postać owalnego 
pestkowca przypominającego nieco oliwkę i należą 
do jednego z najbardziej odżywczych gatunków orze-
chów. Znane również jako zielone migdały. Ekologicz-
ne pistacje prażone i solone, to wyśmienita samo-
dzielna przekąska. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2522 kJ / 610 kcal; Tłuszcz - 
52 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 5,6 g; Wę-
glowodany - 12 g; w tym cukry - 7,8 g; Białko - 18 g; 
Sól - 1,0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g
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Migdały bio 
Almonds

Migdały blanszowane bio 
Almonds blanched

Gramatura netto:  100 g, 250 g
Waga brutto sztuki: 117 g, 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 702 g, 1584 g
Składniki: migdały mielone (mąka migdałowa)* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka migdałowa powstaje w wy-
niku zmielenia blanszowanych, nieprażonych nasion 
migdałowca. Charakteryzuje się delikatnym, słodkim 
smakiem. Jest zaskakująco sycąca. Idealna do zagęsz-
czania sosów i zup. Polecamy także jako alternatywę 
dla tradycyjnej mąki do wypieku ciast i pieczywa.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2544 kJ / 616 kcal; Tłuszcz - 
54 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,9 g; Wę-
glowodany - 5,4 g; w tym cukry - 4,8 g; Białko - 22 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Migdały mielone 
(mąka migdałowa) bio 

Almonds flour

Gramatura netto:  100 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 113 g, 364 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2184 g, 6144 g
Składniki: migdały* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczne migdały to doskonały produkt do 
spożywania pod każdą postacią. Polecamy jako samo-
dzielną przekąskę w szkole lub w pracy, a także jako 
dodatek do wypieków, deserów, musli, do porannej 
owsianki oraz likierów i nalewek owocowych. 
UWAGA: w opakowaniu mogą znajdować się śladowe 
ilości migdałów gorzkich.   
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 2525 kJ / 612 kcal; Tłuszcz - 54 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,1 g; Węglo-
wodany - 5,4 g ; w tym cukry - 3,9 g; Białko - 19 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

350 g

1 kg

Gramatura netto:  100 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 113 g, 364 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2184 g, 6144 g
Składniki: migdały blanszowane* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne migdały to doskonały produkt do 
spożywania pod każdą postacią. Polecamy jako samo-
dzielną przekąskę w szkole lub w pracy, a także jako 
dodatek do wypieków, deserów, musli, do porannej 
owsianki oraz likierów i nalewek owocowych. 
UWAGA: w opakowaniu mogą znajdować się śladowe 
ilości migdałów gorzkich.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2544 kJ / 616 kcal; Tłuszcz - 
54 g ; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,9 g; Wę-
glowodany - 5,4 g; w tym cukry - 4,8 g; Białko - 22 g; 
Sól - 0 g. 
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

350 g

1 kg

100 g

250 g

Orzechy brazylijskie bio 
Brazil nuts 

150 g

350 g

Gramatura netto:  150 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 163 g, 364 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2184 g, 6102 g
Składniki: orzechy brazylijskie* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy brazylijskie delikatne i ła-
godne w smaku. Polecamy przede wszystkim jako 
niezwykle odżywczą przekąskę, dodatek do płatków 
zbożowych, ciast i innych deserów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2866 kJ / 695 kcal; Tłuszcz 
- 67 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 15 g; 
Węglowodany - 3,6 g; w tym cukry - 2,3 g; Białko - 16 
g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

1 kg





Orzechy pekan bio 
Pekan nuts
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Orzechy laskowe bio 
Hazelnuts

Orzechy macadamia bio 
Macadamia nuts raw

Orzechy nerkowca bio 
Cashew nuts

100 g 75 g

Gramatura netto:  100 g, 350 g
Waga brutto sztuki: 113 g, 367 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2202 g
Składniki: orzechy laskowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy laskowe to bardzo pożyw-
ny owoc leszczyny. Są podstawowym składnikiem 
mieszanki studenckiej. Zmielone grubo lub na mąkę 
wchodzą w skład ciast, past i innych deserów. Dosko-
nale smakują jako dodatek do pieczenia chleba lub do 
porannej owsianki.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2785 kJ / 674 kcal; Tłuszcz - 
62 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,5 g; Wę-
glowodany - 11 g; w tym cukry - 4,6 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Gramatura netto:  75 g
Waga brutto sztuki: 88 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 528 g
Składniki: orzechy macadamia* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy macadamia to prawdzi-
wy rarytas wśród orzechów. Swoją popularność za-
wdzięczają  delikatnemu, lekko słodkiemu smakowi. 
Świetne jako samodzielna przekąska. Pokruszone lub 
zmielone idealnie nadają się jako dodatek do dese-
rów, ciast, słodkich kremów, farszów i past do chleba. 
W całości do dekoracji ciast i ciasteczek. Wyśmienicie 
smakują lekko podprażone lub obtoczone w czekola-
dzie.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 3073 kJ / 746 kcal; Tłuszcz - 
76 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 10,0 g; Wę-
glowodany - 4,5 g; w tym cukry - 4,5 g; Białko - 8,0 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

350 g

100 g

350 g

1 kg

Gramatura netto:  100 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 113 g, 364 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2184 g, 6144 g
Składniki: orzechy nerkowca* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy nerkowca charakteryzują 
się delikatnym, lekko słodkim smakiem. Stanowią po-
żywną przekąskę, a także ciekawy dodatek do duszo-
nych lub pieczonych warzyw, ciast, desesów i sałatek. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2397 kJ / 577 kcal; Tłuszcz - 
42 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 9,4 g; Wę-
glowodany - 30 g; w tym cukry - 15 g; Białko - 17 g; 
Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: orzechy pekan* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy pekan zaliczane są do 
jednych z najszlachetniejszych gatunków orzechów. 
Podobne do orzechów włoskich, charakteryzują się 
maślanym posmakiem i aromatem, pozbawionym 
goryczki. Wypiekom nadają korzenny smak. Można je 
stosować jako dodatek do ciast orzechowych, keksów, 
tortów oraz deserów lodowych. Doskonale smakują 
również jako samodzielna przekąska. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2970 kJ / 721 kcal; Tłuszcz - 
72 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 6,2 g; Wę-
glowodany - 4,3 g; w tym cukry - 4,0 g; Białko - 9,2 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g
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Orzechy włoskie bio 
Walnuts

Pestki dyni ciemnozielone 
(uprawiane w Europie) bio 

Dark green pumpkin seeds 
(cultivated in Europe)

Orzeszki piniowe bio 
Pine nuts 

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: orzeszki piniowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzeszki piniowe charakteryzują się 
lekkim, żywicznym posmakiem. Stanowią składnik 
włoskiego sosu pesto. Polecamy jako samodzielną 
przekąskę lub jako dodatek do sosów, sałatek, maka-
ronów i ciast. Wyśmienicie smakują uprażone na pa-
telni lub w piekarniku. Orzeszki przed bezpośrednim 
spożyciem zalecamy poddać obróbce cieplnej.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2943 kJ / 713 kcal; Tłuszcz - 
68 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,9 g; Wę-
glowodany - 9,4 g; w tym cukry - 3,6 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Gramatura netto:  100 g, 300 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 113 g, 306 g, 1007 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 1836 g, 6042 g
Składniki: orzechy włoskie* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne orzechy włoskie charakteryzują się 
ciekawym słodko-gorzkim smakiem. Polecamy jako 
dodatek do sałatek (najlepiej lekko podprażone) lub 
jako samodzielną przekąskę.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2833 kJ / 686 kcal; Tłuszcz - 
65 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 6,0 g; Wę-
glowodany - 7,0 g; w tym cukry - 2,6 g; Białko - 15 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g 150 g

350 g

Gramatura netto:  150 g, 350 g
Waga brutto sztuki: 167 g, 367 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g, 2202 g
Składniki: pestki dyni ciemnozielone* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne pestki dyni to wyśmienita przeką-
ska dla każdego. Doskonale sprawdzają się w codzien-
nej kuchni. Można je dodawać do sałatek, zup lub 
posypywać desery.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2289 kJ / 552 kcal; Tłuszcz 
- 42 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 7,0 g; 
Węglowodany - 3,2 g; w tym cukry - 2,8 g; Białko - 36 
g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Pestki dyni ciemnozielone bio 
Dark greeen pumpkin seeds

150 g

350 g

1 kg

Gramatura netto:  150 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 163 g, 364 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2184 g, 6144 g
Składniki: pestki dyni ciemnozielone* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne pestki dyni to wyśmienita przeką-
ska dla każdego. Doskonale sprawdzają się w codzien-
nej kuchni. Można je dodawać do sałatek, zup lub 
posypywać desery.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2514 kJ / 607 kcal; Tłuszcz - 
49 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 8,5 g; Wę-
glowodany - 8,2 g; w tym cukry - 1,3 g; Białko - 30 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

1 kg



Wiórki kokosowe bio 
Desiccated coconut
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Pestki moreli gorzkie bio 
Bitter apricots kernels

Plastry kokosowe bio 
Coconut slices 

Płatki migdałowe
(migdały cięte) bio 

Almonds cutted

150 g

Gramatura netto:  150 g, 350 g
Waga brutto sztuki: 156 g, 364 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 936 g, 2184 g
Składniki: pestki moreli gorzkie* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne pestki moreli gorzkie pochodzą 
z dzikich odmian drzew morelowych. Mają wyrazi-
sty gorzki smak. W opakowaniu mogą występować 
pestki moreli słodkich. Do ich zmieszania dochodzi 
już podczas zbiorów, a ze względu na identyczny 
wygląd obydwu rodzajów pestek, ich rozróżnienie 
jest możliwe jedynie w sposób organoleptyczny.                                                                                               
UWAGA: Nie przekraczać 2 pestek moreli dziennie. 
Stosować tylko do gotowania lub pieczenia. Nie spo-
żywać na surowo. Nie podawać dzieciom i kobietom 
w ciąży.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2604 kJ / 630 kcal; Tłuszcz - 
54 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,2 g; Wę-
glowodany - 13 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 19 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję. 

350 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: plastry kokosowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Suszone, pyszne i chrupiące plastry kokosów 
są doskonałym zamiennikiem dla konwencjonalnych 
słodyczy. Znakomicie smakują jako samodzielna prze-
kąska, jak również w musli i płatkach śniadaniowych. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2820 kJ / 685 kcal; Tłuszcz - 
65 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 57 g; Wę-
glowodany - 10 g; w tym cukry - 7,4 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 0,08 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: płatki migdałowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki migdałowe to doskonały pro-
dukt do spożywania pod każdą postacią. Polecamy 
jako samodzielną przekąskę w szkole lub w pracy, a 
także jako dodatek do wypieków, deserów, musli, do 
porannej owsianki oraz likierów i nalewek owoco-
wych.
UWAGA: w opakowaniu mogą znajdować się śladowe 
ilości migdałów gorzkich.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2544 kJ / 616 kcal; Tłuszcz 
- 54 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,9 g; 
Węglowodany - 5,4 g; w tym cukry - 4,8 g; Białko - 22 
g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Gramatura netto:  200 g, 500 g
Waga brutto sztuki: 213 g, 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1278 g, 3102 g
Składniki: wiórki kokosowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne wiórki kokosowe uzyskiwane są z 
wysuszonego i startego miąższu orzecha kokosowe-
go. Wiórki kokosowe polecamy głównie do wypieków 
cukierniczych, jako posypkę do deserów, sałatek owo-
cowych i lodów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2776 kJ / 674 kcal; Tłuszcz - 
65 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 57 g; Wę-
glowodany - 7,4 g; w tym cukry - 7,4 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

500 g
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Cukier kokosowy (palmowy) bio 
Coconut sugar from flower-blossom

Cukier puder trzcinowy bio 
Cane sugar powder 

Cukier trzcinowy brązowy bio 
Brown cane sugar

Inulina bio 
Inulin

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 317 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1902 g
Składniki: cukier kokosowy (palmowy)* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny cukier kokosowy, nierafinowany, 
uzyskiwany z pąków kwiatowych palmy kokosowej. 
Pozbawiony aromatu kokosa, charakteryzuje się lekką 
nutą karmelu. Może być stosowany do wypieków, de-
serów oraz słodzenia ciepłych napojów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1602 kJ / 377 kcal; Tłuszcz - 
0,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 93 g; w tym cukry - 90 g; Białko - 0 g; 
Sól - 0,9 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: cukier puder trzcinowy* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis:  Ekologiczny cukier puder trzcinowy, nierafino-
wany, uzyskany ze zmielenia brązowego cukru trzci-
nowego. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością. 
Nadaje potrawom walory smakowe i estetyczne. Po-
lecamy do wypieków, deserów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1700 kJ / 400 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 100 g; w tym cukry - 98 g; Białko - 0 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6144 g
Składniki: cukier trzcinowy brązowy* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny cukier trzcinowy, nierafinowany. 
Doskonały do wypieków, deserów oraz słodzenia cie-
płych napojów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1700 kJ / 400 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 100 g; w tym cukry - 97 g; Białko - 0 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: inulina* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Inulina pozyskana jest wyłącznie z ekologicznej 
agawy (Blue Agave Tequilana Webber). Jest natu-
ralnym węglowodanem, posiada właściwości pre-
biotyczne. Inulinę proponujemy  jako dodatek do 
fermentowanych produktów mlecznych, wypieków 
(poprawia strukturę ciast) oraz zagęszczania (zamiast 
mąki). Można ją również spożywać po uprzednim roz-
puszczeniu w ciepłej wodzie. Spożycie w nadmiernych 
ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 848 kJ / 210 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 8 g; w tym cukry - 8 g; Błonnik - 89 g; Białko - 0 
g; Sól - 0,5 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g
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Karob bio 
Carob powder

Gramatura netto:  200 g
Waga brutto sztuki: 205 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1230 g
Składniki: karob* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczny karob to pozbawione nasion i zmie-
lone strąki drzewa karobowego, zwanego szarańczy-
nem strąkowym. Strąki szarańczynu, zwane również 
chlebem świętojańskim, wysuszone i zmielone mają 
ciemnobrązową barwę i mogą stanowić substytut 
tradycyjnego kakao. Karob polecamy do wszelkiego 
rodzaju wypieków, deserów i polew.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1017 kJ / 241 kcal; Tłuszcz - 
0,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 49 g; w tym cukry - 41 g; Białko - 4,6 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

Syrop daktylowy bio 
Date syrup

Gramatura netto:  350 g
Waga brutto sztuki: 375 g
Ilość w op. zbiorczym: 20 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 7500 g
Składniki: syrop daktylowy* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny syrop z daktyli jest doskonałą al-
ternatywą dla tradycyjnych substancji słodzących. 
Powstaje ze skoncentrowanego soku z daktyli. Pole-
camy do wypieków, deserów, jako polewę do lodów, 
gofrów, czy naleśników. Doskonale nadaje się również 
do słodzenia napojów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1524 kJ / 356 kcal; Tłuszcz - 
0,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 88 g; w tym cukry - 88 g; Białko - 1,4 g; 
Sól - 2,1 g.

350 g

Syrop klonowy bio 
Maple syrup B

Gramatura netto:  330 g (250 ml)
Waga brutto sztuki: 604 g
Ilość w op. zbiorczym: 12 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 7248 g
Składniki: 100% ekologiczny syrop klonowy B (wg kla-
syfikacji kanadyjskiej - Amber nr 2).
Opis: Syrop powstaje w wyniku długotrwałego pro-
cesu odparowywania soku, uzyskiwanego z pnia klo-
nów. Jest niezwykle pożywny i doskonale zastępuje 
inne produkty słodzące. Syrop klonowy polecany jest 
jako dodatek do naleśników, wafli oraz ciast. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1105 kJ / 260 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 65 g; w tym cukry - 65 g; Białko - 0 g; Sól - 0 g.

330 g

Syrop z agawy bio 
Agave syrup

Gramatura netto:  330 g (239 ml), 660 g (478 ml)
Waga brutto sztuki: 350 g, 700 g
Ilość w op. zbiorczym: 12 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 4200 g, 8400 g
Składniki: syrop z agawy* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny syrop z agawy jest doskonałą alter-
natywą dla tradycyjnych substancji słodzących. Po-
wstaje z zagęszczonego soku z agawy. Wykazuje się 
dużą rozpuszczalnością. Polecamy do wypieków, de-
serów, jako polewę do lodów, gofrów, czy naleśników. 
Doskonale nadaje się również do słodzenia napojów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1326 kJ / 312 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 78 g; w tym cukry - 69 g; Białko - 0 g; Sól - 0,02 
g.

330 g

660 g
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Banany suszone bio 
Bananas dried 

Daktyle bez pestek (suszone) bio 
Pitted dates dried

Daktyle suszone z pestką 
(na gałązkach) bio 

Branched deglet nour dates

Figi suszone bio 
Figs dried

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: banany suszone* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne banany suszone to pyszna i ciekawa 
w smaku pożywna przekąska. Kawałki bananów cha-
rakteryzują się miękką, lekko gumowatą konsysten-
cją. Znakomicie smakują prosto z torebki, jak również 
jako dodatek do dań orientalnych, musli, sałatek owo-
cowych, ciast i deserów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1344 kJ / 317 kcal; Tłuszcz - 
0,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 37 g; Białko - 3,7 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  150 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 163 g, 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2484 g, 6144 g
Składniki: daktyle bez pestek suszone* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny) .
Opis: Ekologiczne daktyle bez pestek mogą być sto-
sowane jako samodzielna słodka przekąska lub jako 
dodatek do porannej owsianki, deserów, ciast, powi-
deł i wszelkiego rodzaju potraw. Daktyle to doskonały 
zamiennik słodyczy w diecie dziecka. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1244 kJ / 294 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 67 g; w tym cukry - 63 g; Białko - 2,4 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

400 g

1 kg

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 267 g
Ilość w op. zbiorczym: 24 sztuki
Waga brutto op. zbiorczego: 6408 g
Składniki: daktyle suszone z pestką na gałązkach* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne daktyle z pestką suszone w natu-
ralny sposób. Mogą być stosowane jako samodziel-
na słodka przekąska lub jako dodatek do porannej 
owsianki, deserów, ciast, powideł i wszelkiego rodzaju 
potraw. Daktyle to doskonały zamiennik słodyczy w 
diecie dziecka.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1244 kJ / 294 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 67 g; w tym cukry - 63 g; Białko - 2,4 g; Sól - 0 g.
Zalecane warunki przechowywania: Przechowywać 
w warunkach chłodniczych od +2 do +5 st. C.

250 g 150 g

400 g

1 kg

Gramatura netto:  150 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 163 g, 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1014 g, 2484 g, 6144 g
Składniki: figi suszone* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne figi mogą stanowić doskonałą prze-
kąskę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Świet-
nie nadają się do dosładzania dżemów owocowych. 
Polecamy jako dodatek do porannej owsianki, ciast, 
deserów. Na suszonych figach może występować 
biały nalot. Jest to zjawisko naturalne, związane z 
wytrącaniem się fruktozy, które nie wpływa na jakość 
produktu.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1086 kJ / 257 kcal; Tłuszcz - 
0,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 54 g; w tym cukry - 48 g; Białko - 3,3 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.
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Gruszki suszone bio 
Dried pears 

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: gruszki suszone* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne gruszki suszone od wieków cenio-
ne za swój niepowtarzalny smak i aromat. Polecamy 
jako słodką przekąskę oraz jako doskonały naturalny 
dosładzacz deserów, ciast, kompotów, a także do du-
szonych mięs.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1301 kJ / 307 kcal; Tłuszcz - 
0,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 70 g; w tym cukry - 0,6 g; Białko - 1,9 g; 
Sól - 0,015 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Jagody goji suszone bio 
Dried goji berries 

100 g

250 g

Gramatura netto:  100 g, 250 g
Waga brutto sztuki: 113 g, 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 1584 g
Składniki: jagody goji suszone* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne jagody goji są jednym z najbardziej 
odżywczych produktów na świecie.  Mogą być spoży-
wane zarówno na surowo, jak również stanowić do-
datek do porannej owsianki, kompotu, ciast, deserów 
oraz z gorącą wodą (jako herbata ziołowa).
UWAGA: zalecane spożycie jagód od 10 do 20 g dzien-
nie. Dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące powinny 
zachować szczególną ostrożność.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1552 kJ / 367 kcal; Tłuszcz - 
3,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 68 g; w tym cukry - 17 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Jagody inkaskie bio 
Dried inca berries (physalis)

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: jagody inkaskie suszone* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne jagody inkaskie to egzotyczne owo-
ce, zwane również złotymi jagodami. Charakteryzują 
się wyraźnym, unikalnym, słodko-cierpkim smakiem. 
Polecamy jako pyszną i odżywczą samodzielną prze-
kąskę, jak również jako dodatek do kotajli owoco-
wych, musli, deserów, czy bakaliowych mieszanek.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1186 kJ / 281 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 53 g; w tym cukry - 53 g; Białko - 9,2 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Krążki ananasa bio 
Pineapple rings dried

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: krążki ananasa suszone* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne suszone krążki ananasa to dosko-
nała samodzielna przekąska. Polecamy również jako 
dodatek do słodkich sałatek, sosów bakaliowych, de-
serów i kotajli. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1322 kJ / 312 kcal; Tłuszcz - 
0,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 70 g; w tym cukry - 70 g; Białko - 2,5 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g



21

Morele suszone bio 
Apricots dried

Gramatura netto:  150 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 163 g, 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2484 g, 6144 g
Składniki: morele suszone* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne morele suszone smakują wyśmie-
nicie jako samodzielna przekąska oraz jako dodatek 
do ciepłej owsianki na słodko, do ciast, deserów, kom-
potów np. w połączeniu z innymi owocami oraz do 
różnych, ciekawych smakowo sosów. Polecamy także 
jako dodatek do mięs, sałatek, pierogów, knedli.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1206 kJ / 285 kcal; Tłuszcz - 
0,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 56 g; Białko - 3,4 g; 
Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

400 g

1 kg

Mieszanka wigilijna bio 
Christmas mix

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: krążki jabłka suszone*, śliwki suszone*, 
gruszki suszone*, daktyle suszone* (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mieszanka wigilijna to kompozycja 
najwyższej jakości suszonych owoców, opracowana 
według receptury Bio Planet. Jest podstawą wigilij-
nego kompotu. Polecamy również jako samodzielną 
przekąskę oraz jako dodatek do kasz i ryżu.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1200 kJ / 284 kcal; Tłuszcz - 
0,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 53 g; Białko - 2,0 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Mango suszone bio 
Mango dried

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: mango suszone* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne mango suszone to owoc tropikalny, 
który charakteryzuje się wyjątkowym aromatem. To 
zarówno ciekawa w smaku i pożywna przekąska, jak 
również świetny dodatek do różnych potraw np. do 
porannej owsianki lub innych kasz, kompotów, dese-
rów, sałatek, ciast, powideł oraz do nadziewania mięs. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1250 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 60 g; Białko - 2,9 g; 
Sól - 0,13 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Krążki jabłka suszone bio 
Apple rings dried 

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: krążki jabłka suszone* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne suszone krążki jabłka mogą stano-
wić samodzielną przekąskę oraz doskonały dodatek 
do kompotów i ciast. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1106 kJ / 262 kcal; Tłuszcz - 
1,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 55 g; w tym cukry - 55 g; Białko - 1,4 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g
produkt sezonowy
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Morwa biała suszona bio 
White mulberries dried

Gramatura netto:  100 g, 250 g
Waga brutto sztuki: 113 g, 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 1584 g
Składniki: morwa biała suszona* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne suszone owoce morwy białej to 
niezwykle ciekawa w smaku i pożywna przekąska. 
Morwa doskonale sprawdza się również jako składnik 
sałatek, kompotów, dżemów, marmolad, win i likie-
rów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1442 kJ / 340 kcal; Tłuszcz - 
1,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 38 g; Białko - 4,2 g; 
Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

250 g

Morwa czarna suszona bio 
Black mulberries dried

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 117 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 702 g
Składniki: morwa czarna suszona* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne suszone owoce morwy czarnej to 
niezwykle ciekawa w smaku i pożywna przekąska. 
Morwa doskonale sprawdza się również jako skład-
nik sałatek, kompotów, dżemów, marmolad, win i 
likierów. Przyrządzony z owoców morwy gęsty syrop 
z dodatkiem cukru trzcinowego może stanowić war-
tościowy zamiennik środków słodzących, idealny np. 
do słodzenia herbaty.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1442 kJ / 340 kcal; Tłuszcz - 
1,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 38 g; Białko - 4,2 g; 
Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Pomidory suszone solone bio 
Tomato dried salted

Gramatura netto:  150 g, 400 g
Waga brutto sztuki: 163 g, 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g, 2484 g
Składniki: suszone pomidory* (93%), sól morska (7%) 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne pomidory suszone doskonale 
sprawdzają się jako dodatek do zapiekanek warzyw-
nych i zup. Polecamy również w postaci rozdrobnionej 
jako przyprawę np. do risotto. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1312 kJ / 311 kcal; Tłuszcz - 
3,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 51 g; w tym cukry - 38 g; Białko - 14 g; 
Sól - 7,0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

150 g

Rodzynki sułtanki bio 
Sultanas

Gramatura netto:  200 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 213 g, 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1278 g, 2484 g, 6144 g
Składniki: rodzynki sułtanki*, olej słonecznikowy* 
(0,5%) (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne rodzynki sułtanki doskonałe jako 
samodzielna przekąska oraz jako wzbogacający sma-
kowo dodatek do wypieków, deserów i sałatek. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1393 kJ / 328 kcal; Tłuszcz - 
0,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 76 g; w tym cukry - 73 g; Białko - 3,1 g; 
Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

400 g

1 kg

400 g



Żurawina słodzona 
cukrem trzcinowym bio 

Cranberries with cane sugar

Gramatura netto:  100 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 113 g, 414 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 2484 g, 6102 g
Składniki: suszona żurawina* (60%), cukier trzcino-
wy* (40%), olej słonecznikowy* (0,1%) (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna żurawina słodzona cukrem trzcino-
wym to doskonała i pożywna samodzielna przekąska. 
Polecamy również jako dodatek do deserów, płatków 
śniadaniowych, ciast, lodów oraz jako składnik sosów 
i potraw mięsnych. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1436 kJ / 339 kcal; Tłuszcz - 
0,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 81 g; w tym cukry - 54 g; Białko - 0,2 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

400 g

1 kg

Śliwki kalifornijskie 
bez pestek (suszone) bio 

Pitted Californian prunes 

Gramatura netto:  200 g, 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 213 g, 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1278 g, 2484 g, 6144 g
Składniki: śliwki kalifornijskie suszone* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne śliwki suszone doskonałe jako do-
datek do deserów, kompotów oraz jako samodzielna 
przekąska. Na suszonych śliwkach może występować 
biały nalot. Jest to zjawisko naturalne, związane z wy-
trącaniem się fruktozy, które nie wpływa na jakość 
produktu. 
Uwaga: śliwki sporadycznie mogą zawierać pestki, 
bądź ich fragmenty.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1172 kJ / 276 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 66 g; w tym cukry - 38 g; Białko - 2,0 g; Sól 
- 0,08 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

400 g

1 kg
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Wężyki owocowe bez żelatyny bio 
Fruit gummi worms without gelatine

Żelki (misie) bez żelatyny bio 
Fruit gummi bears without gelatine

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: cukier trzcinowy nierafinowany*, syrop ku-
kurydziany*, skrobia kukurydziana*, regulator kwaso-
wości: kwas cytrynowy, kwasy: kwas mlekowy i kwas 
jabłkowy, koncentraty owocowe* 1,62% (wiśniowy* 
0,54%, ananasowy* 0,54%, jabłkowy* 0,27%, poma-
rańczowy* 0,27%), regulatory kwasowości: cytrynia-
ny sodu i cytryniany wapnia, wyciągi roślinne barwią-
ce i aromatyzujące (z dyni*, jabłek*, bzu czarnego*, 
alg, szafranu), substancja żelująca: pektyna (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Owocowe wężyki ekologiczne stanowią dosko-
nałą przekąskę, zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. UWAGA: produkt nieodpowiedni do spożycia 
dla dzieci poniżej 3 lat!  
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1439 kJ / 339 kcal; Tłuszcz - 0,1 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 0,1 g; Węglowodany - 84 g; w tym 
cukry - 56 g; Białko - 0,3 g; Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: syrop kukurydziany*, cukier trzcinowy 
nierafinowany*, substancja żelująca: pektyna, kon-
centraty owocowe 3,7% (jabłkowy* 0,9%, poma-
rańczowy* 0,77%, cytrynowy* 0,52%, z czarnej po-
rzeczki* 0,51%, malinowy* 0,5%, ananasowy* 0,5%), 
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany 
wapnia, wyciągi roślinne barwiące i aromatyzujące (z 
dyni*, jabłek*, alg, szafranu, czarnego bzu*), olej sło-
necznikowy*, substancja glazurująca: wosk carnauba 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: UWAGA: produkt nieodpowiedni do spożycia 
dla dzieci poniżej 3 lat!
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1353 kJ / 319 kcal; Tłuszcz - 
0,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 78 g; w tym cukry - 57 g; Białko - 0 g; 
Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Galaretki owocowe bez żelatyny bio 
Fruit jellies without gelatine

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: cukier trzcinowy nierafinowany*, syrop ku-
kurydziany*, koncentraty soków owocowych* 3,26% 
(cytrynowy* 1,08%, malinowy* 0,87%, jabłkowy* 
0,84%, z czarnej porzeczki* 0,47%), substancja żelu-
jąca: agar, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
wyciągi roślinne barwiące i aromatyzujące (z dyni*, 
jabłek*, alg, szafranu, bzu czarnego*) (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Owocowe galaretki ekologiczne stanowią do-
skonałą przekąskę, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
UWAGA: produkt nieodpowiedni do spożycia dla dzie-
ci poniżej 3 lat!
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1450 kJ / 341 kcal; Tłuszcz - 0 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Węglowo-
dany - 85 g; w tym cukry - 72 g; Białko - 0,2 g; Sól - 0,2 
g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Pchełki czekoladowe bio 
Chocolate lentils 

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 113 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g
Składniki: nadzienie z mlecznej czekolady (60%), 
nierafinowany cukier trzcinowy*, pełne mleko w 
proszku*, tłuszcz kakaowy*, masa kakaowa*, serwat-
ka w proszku*, emulgator: lecytyna słonecznikowa;  
powłoka: cukier trzcinowy nierafinowany*, skrobia 
ryżowa*, syrop kukurydziany*, naturalne aromaty i 
barwniki z wyciągów owocowych i ziołowych (szafran, 
jabłko*, algi, marchew*, burak*), substancja zagęsz-
czająca: guma arabska*, substancje glazurujące: wosk 
carnauba i wosk pszczeli (*certyfikowany składnik 
ekologiczny). Masa kakaowa min. 7%.
Opis: Ekologiczne pchełki czekoladowe w kolorowej 
polewie. UWAGA: produkt nieodpowiedni do spożycia 
dla dzieci poniżej 3 lat!
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 2031 kJ / 484 kcal; Tłuszcz - 
19 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 11 g; Wę-
glowodany - 73 g; w tym cukry - 71 g; Białko - 4,5 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g





Mun (grzyby suszone) bio 
Mun (mushrooms dried) 

Shiitake (grzyby suszone) bio 
Shiitake (mushrooms dried)

Gramatura netto:  50 g
Waga brutto sztuki: 67 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 402 g
Składniki: mun (grzyby suszone)* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne grzyby mun zaliczane są do naj-
starszych grzybów spożywczych świata. W kuchni 
dalekiego Wschodu uznawane za podstawowy ar-
tykuł żywnościowy. Charakteryzują się delikatnym, 
szlachetnym smakiem. Idealne jako dodatek do zup, 
potraw duszonych, sosów. Dobrze komponują się z 
ostrymi przyprawami.
Sposób przygotowania: grzyby należy moczyć w go-
rącej wodzie ok. 20 min., a następnie gotować przez 
ok. 10 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1083 kJ / 260 kcal; Tłuszcz - 
1,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 29,5 g; w tym cukry - 0,2 g; Błonnik - 41 
g; Białko - 11 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

50 g

Gramatura netto:  50 g
Waga brutto sztuki: 63 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 378 g
Składniki: shiitake (grzyby suszone)* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne grzyby shiitake zwane inaczej 
twardnikami japońskimi uprawiane są na martwych 
kłodach drzew liściastych. Cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem ze względu na swoje cenne wła-
ściwości odżywcze. Szczególnie cenione są w kuchni 
wschodniej. Zalecamy, aby grzyby shiitake poddawać 
krótkotrwałej obróbce cieplnej (ok. 5 min.), w prze-
ciwnym razie twardnieją. W zależności od użycia (np. 
do sosów) warto namoczyć je ok. 30 min. przed uży-
ciem.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1259 kJ / 302 kcal; Tłuszcz - 
6,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,8 g; Wę-
glowodany - 25 g; w tym cukry - 3,7 g; Białko - 20 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

50 g

Płatki drożdżowe nieaktywne bio 
Yeast flakes inactive  

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 106 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 636 g
Składniki: drożdże*, mąka pszenna*, sól morska 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki drożdżowe nieaktywne to 
niezastąpiony składnik wielu dań wegetariańskich i 
wegańskich. Charakteryzują się delikatnym smakiem 
i zapachem. Poprawiają walory smakowe i odżywcze 
przygotowywanych posiłków. Mogą stanowić skład-
nik sosów, pasztetów, past kanapkowych. Idealne jako 
dodatek do grillowanych i smażonych warzyw. Płatki 
nie są przeznaczone do wypieków.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1434 kJ / 342 kcal; Tłuszcz - 
6,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,3 g; Wę-
glowodany - 32 g; w tym cukry - 3,0 g; Białko - 28 g; 
Sól - 1 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

100 g
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Skrobia ziemniaczana bio 
Potato starch

Mąka amarantusowa bio 
Amaranth flour 

Mąka gryczana pełnoziarnista bio 
Buckwheat flour wholemeal

Mąka jaglana bio 
Millet flour

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: skrobia ziemniaczana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna skrobia ziemniaczana doskonała do 
zagęszczania zup i sosów. Polecamy również do zro-
bienia domowego kisielu czy budyniu.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1365 kJ / 321 kcal; Tłuszcz 
- 0,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,02 g; 
Węglowodany - 80 g; w tym cukry - 0 g; Skrobia - 80 g; 
Białko - 0,1 g; Sól - 0 g.

500 g

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: mąka amarantusowa* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka amarantusowa otrzymywa-
na jest z ziaren amarantusa. Nadaje wypiekom lekko 
orzechowy smak. Bardzo dobrze miesza się z innymi 
mąkami. Polecamy do ciast, ciasteczek, słodkich na-
leśników, racuchów, makaronów oraz jako cenny do-
datek do chleba.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1665 kJ / 395 kcal; Tłuszcz - 
7,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 2,1 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 0,5 g; Białko - 16 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6102 g
Składniki: mąka gryczana pełnoziarnista* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka gryczana pochodzi z pełnego 
przemiału całego ziarna gryki niepalonej. Należy do 
jednej z najbardziej odżywczych mąk. Najczęściej sto-
sowana do wyrobu ciasta naleśnikowego, makaronu, 
klusek, placków oraz przy wypieku blinów. Doskonała 
również do ciemnego zimowego chleba w połączeniu 
z innymi mąkami.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1623 kJ / 384 kcal; Tłuszcz - 
3,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 2,6 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: mąka jaglana* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka jaglana uzyskana z obłuszczo-
nego ziarna prosa. Charakteryzuje się orzechowym 
aromatem i słodko-gorzkim posmakiem. Wypieki z 
mąki jaglanej są bardzo jasne i wyróżnia je delikatny 
smak. Polecamy do wyrobu ciasteczek w połączeniu 
z mąką ryżową, także do naleśników i placków w po-
łączeniu z mąką gryczaną. Doskonała również do za-
gęszczania potraw, gdyż nie tworzy grudek i ma neu-
tralny smak. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1536 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
3,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,9 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 1,5 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g
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Mąka kasztanowa bio 
Chestnut flour 

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 267 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1602 g
Składniki: mąka kasztanowa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka kasztanowa otrzymywana 
jest w wyniku zmielenia suszonych kasztanów jadal-
nych. Bardzo dobrze miesza się z innymi mąkami. Na-
daje potrawom wyjątkowy smak. Polecamy do wypie-
ku chleba, ciast, naleśników, makaronów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1541 kJ / 365 kcal; Tłuszcz - 
3,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 29,5 g; Białko - 6,4 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Mąka kokosowa bio 
Coconut flour

Gramatura netto:  400 g, 800 g
Waga brutto sztuki: 414 g, 807 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 4842 g
Składniki: mąka kokosowa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka kokosowa powstaje w wyni-
ku zmielenia miąższu kokosa. Charakteryzuje sie wy-
raźnym kokosowym zapachem i delikatnym, słodkim 
smakiem. Można  wykorzystać ją do wypieków, jako 
dodatek do deserów, koktajlów, musli, sałatek owo-
cowych, czy jogurtów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1772 kJ / 422 kcal; Tłuszcz - 
12 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 11,5 g; Wę-
glowodany - 54 g; w tym cukry - 23,3 g; Białko - 18 g; 
Sól - 0,15 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

800 g

Mąka kukurydziana bio 
Cornflour

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6102 g
Składniki: mąka kukurydziana* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka kukurydziana otrzymana ze 
zmielonego ziarna kukurydzy. Jest produktem mają-
cym szerokie zastosowanie kulinarne. Dobrze miesza 
się z innymi mąkami nadając im lekkości, dlatego 
polecana jest do wypieku ciast, babeczek, chleba, 
placków i wafli. Wypieki z mąki kukurydzianej mają 
piękną złotą barwę. Doskonale nadaje się również do 
panierowania, na tortille oraz jako dodatek do plac-
ków ziemniaczanych, deserów i puddingów. Służy 
jako zagęszczacz do zup i sosów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1629 kJ / 385 kcal; Tłuszcz - 
3,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 77 g; w tym cukry - 0,6 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg

Mąka orkiszowa razowa typ 2000 bio 
Spelt flour wholemeal type 2000

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3302 g, 6120 g
Składniki: mąka orkiszowa razowa typ 2000* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka orkiszowa typ 2000 jest mąką 
pełnoziarnistą, tzn. pochodzi z pełnego przemiału 
całego ziarna pszenicy orkisz. Zawiera gluten dobrze 
przyswajalny przez organizm. Mąka orkiszowa razowa 
może być samodzielnie stosowana do wypieku chle-
ba, ciast, ciastek, naleśników, placuszków i klusek.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1428 kJ / 338 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

500 g

1 kg
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Mąka pszenna razowa typ 2000 bio 
Wheat flour wholemeal type 2000

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6120 g
Składniki: mąka pszenna razowa typ 2000* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka pszenna typ 2000 jest mąką 
pełnoziarnistą, tzn. pochodzi z pełnego przemiału 
całego ziarna pszenicy zwyczajnej. Nadaje wytrawny 
smak, stąd doskonała do wypieku pełnoziarnistego 
pieczywa, do zagęszczania pasztetów warzywnych i 
strączkowych oraz do wyrobu makaronu razowego.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1389 kJ / 329 kcal; Tłuszcz - 
2,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 60 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Mąka pszenna chlebowa typ 750 bio 
Wheat baking flour type 750

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6102 g
Składniki: mąka pszenna chlebowa typ 750* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka pszenna "chlebowa" otrzymy-
wana jest przez rozdrobnienie oczyszczonych ziaren 
pszenicy zwyczajnej. Jest podstawowym składnikiem 
wyrobów piekarniczych, ale może służyć również do 
wszelkiego rodzaju wypieków oraz wyrobów mącz-
nych. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1524 kJ / 360 kcal; Tłuszcz - 
1,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 74 g; w tym cukry - 0,5 g; Białko - 9,1 g; 
Sól - 0,08 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Mąka owsiana wysokobłonnikowa bio 
Oat flour rich in fiber

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6102 g
Składniki: mąka owsiana wysokobłonnikowa* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka owsiana uzyskana w wyniku 
zmielenia ziaren owsa, pozbawionych zewnętrznej, 
twardej okrywy. Charakteryzuje się wysoką zawarto-
ścią błonnika pokarmowego. Polecamy do wypieku 
pieczywa mieszanego w połączeniu z mąką pszenną 
lub żytnią w celu wzbogacenia smaku i poprawienia 
tekstury. Można ją wykorzystać również do wypieków 
słodkich, ciasta naleśnikowego, wyrobu blinów, plac-
ków.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1479 kJ / 351 kcal; Tłuszcz - 
7,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,4 g; Wę-
glowodany - 56 g; w tym cukry - 1,1 g; Błonnik - 9,7 g; 
Białko - 11 g; Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Mąka orkiszowa typ 700 bio 
Spelt flour type 700

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6120 g
Składniki: mąka orkiszowa typ 700* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka orkiszowa otrzymywana jest 
z przemiału oczyszczonych ziaren pszenicy orkisz. 
Orkisz jest starą odmianą pszenicy. W starożytności 
ceniony za swoje walory odżywcze. Zawiera gluten 
dobrze przyswajalny przez organizm. Ekologiczna 
mąka orkiszowa o przemiale 700 może być stosowana 
samodzielnie lub w połączeniu z innymi mąkami do 
wypieku chleba, ciast, ciastek, naleśników, placusz-
ków i klusek.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1503 kJ / 355 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 70 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg



32

Mąka pszenna typ 550 bio 
Wheat flour type 550 

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6120 g
Składniki: mąka pszenna typ 550* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka pszenna otrzymywana jest 
przez rozdrobnienie oczyszczonych ziaren pszeni-
cy zwyczajnej. Jest podstawowym składnikiem dań 
mącznych i wszelkiego rodzaju wypieków, bardzo 
dobrze miesza się z innymi mąkami. Idealna do ciasta 
drożdżowego, naleśnikowego, kruchego, wyrobów 
mącznych, takich jak kopytka, knedle, kluski.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1435 kJ / 338 kcal; Tłuszcz - 
1,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 9,5 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Mąka ryżowa pełnoziarnista bio 
Rice flour wholemeal

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: mąka ryżowa pełnoziarnista* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka ryżowa jest mąką pełnoziar-
nistą, tzn. pochodzi z pełnego przemiału całego ziar-
na ryżu. Ma lekko słodkawy smak, dlatego doskonale 
sprawdza się jako dodatek do wszelkich wypieków - 
chleba, ciast, ciastek oraz deserów, naleśników, plac-
ków i kotletów. Bardzo dobrze miesza się z innymi 
mąkami. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1508 kJ / 356 kcal; Tłuszcz - 
2,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 74 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 7,9 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Mąka sojowa bio 
Soy flour

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: mąka sojowa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka sojowa otrzymywana jest ze 
zmielonych, nieprażonych ziaren soi. Charakteryzuje 
się lekko orzechowym posmakiem i puszystą kon-
systencją. Bardzo dobrze miesza się z innymi mąkami. 
Polecamy do wypieku pieczywa, makaronów, ciast. 
Mąka sojowa posiada silne właściwości wiążące, w 
związku z czym doskonała również do zagęszczania 
zup i sosów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1677 kJ / 403 kcal; Tłuszcz - 
21 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,0 g; Wę-
glowodany - 3,0 g; w tym cukry - 3,0 g; Białko - 41 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: soję. 
Może zawierać alergeny: gluten, orzeszki ziemne i 
inne orzechy, sezam.

400 g

Mąka z ciecierzycy bio 
Chickpea flour

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: mąka z ciecierzycy* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka z ciecierzycy otrzymywana 
jest ze zmielonych ziaren cieciorki. Charakteryzuje się 
lekko orzechowym posmakiem. Można stosować ją 
samodzielnie lub jako dodatek do innych mąk. Pole-
camy do wypieku pieczywa, makaronów, a szczegól-
nie naleśników, zwanych socca. Posiada silne właści-
wości wiążące, w związku z czym doskonała również 
do zagęszczania zup i sosów.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1417 kJ / 337 kcal; Tłuszcz - 
5,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,1 g; Wę-
glowodany - 44 g; w tym cukry - 2,3 g; Białko - 19 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g
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Mąka z pszenicy durum  
(semolina) bio 
Wheat flour durum

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6120 g
Składniki: mąka z pszenicy durum (semolina)* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna semolina otrzymywana jest ze 
zmielonych ziaren twardej pszenicy durum (Triticum 
durum). Wykorzystywana jest głównie do produkcji 
makaronów typu spaghetti, czy cannelloni, nadając 
im naturalny, bursztynowy kolor. Charakteryzuje się 
wyrazistym smakiem. Jest idealnym składnikiem do 
przyrządzania deserów, legumin, budyniów, a także 
do zagęszczania potraw.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1485 kJ / 352 kcal; Tłuszcz - 
2,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,8 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 0,4 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję.

500 g

Mąka z prosa bio 
Whole grain millet flour

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: mąka z prosa* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka z prosa uzyskana z całego, 
nieobłuszczonego ziarna prosa. Charakteryzuje się 
orzechowym aromatem i słodko-gorzkim posmakiem. 
Polecamy do wyrobu ciasteczek w połączeniu z mąką 
ryżową, także do naleśników i placków w połączeniu 
z mąką gryczaną lub pszenną. Doskonała również do 
zagęszczania potraw, gdyż nie tworzy grudek i ma 
neutralny smak.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1649 kJ / 390 kcal; Tłuszcz - 
4,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 1,7 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Mąka z lnu bio 
Flaxseed flour

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: mąka z lnu* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka z nasion lnu brązowego może 
być stosowana samodzielnie lub jako dodatek do in-
nych mąk. Polecamy do wypieku pieczywa, wyrobów 
cukierniczych oraz przyrządzania deserów, m.in. ki-
sieli, budyni. Może służyć również jako posypka lub 
panierka.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1344 kJ / 323 kcal; Tłuszcz - 
8,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,9 g; Wę-
glowodany - 3,9 g; w tym cukry - 3,8 g; Błonnik - 34 g; 
Białko - 40 g; Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Mąka z konopi bio 
Hemp flour

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: mąka z konopi* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka z nasion konopi charakte-
ryzuje się lekko orzechowym smakiem i aromatem. 
Polecamy jako dodatek do wypieków, placków, nale-
śników, deserów, jogurtów, a także do doprawiania 
zup i sosów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1296 kJ / 312 kcal; Tłuszcz - 
8,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,2 g; Wę-
glowodany - 3,2 g; w tym cukry - 3,2 g; Błonnik - 41 g; 
Białko - 35 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg
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Mąka z quinoa bio 
Quinoa flour

Gramatura netto:  350 g
Waga brutto sztuki: 367 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2202 g
Składniki: mąka z quinoa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka z quinoa otrzymywana jest 
ze zmielonych, nieprażonych ziaren komosy ryżowej. 
Bardzo dobrze miesza się z innymi mąkami. Idealna 
do domowego pieczywa, ciast, placków, naleśników, 
makaronów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1532 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
5,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

350 g

Mąka żytnia razowa typ 2000 bio 
Rye flour wholemeal type 2000

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6120 g
Składniki: mąka żytnia razowa typ 2000* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka żytnia typ 2000 jest mąką peł-
noziarnistą, tzn. pochodzi z pełnego przemiału całego 
ziarna żyta. Polecamy do wypieków ciemnego chle-
ba żytniego (bardzo zwarta konsystencja), pieczywa 
mieszanego, ciasta makaronowego, do przyrządzania 
zakwasu na żur oraz do zagęszczania pasztetów wa-
rzywnych.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1348 kJ / 319 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 60 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 9,0 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Mąka żytnia typ 960 bio 
Rye flour type 960

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1020 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6120 g
Składniki: mąka żytnia typ 960* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mąka żytnia typ 960 powstała w 
wyniku przemiału oczyszczonego ziarna żyta. Poleca-
my do wypieków ciemnego chleba żytniego, pieczywa 
mieszanego, ciast, ciasteczek, spodów do pizzy, ciasta 
makaronowego oraz do przyrządzania zakwasu na 
żur.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1395 kJ / 330 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 6,8 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Tapioka (skrobia z manioku) bio 
Tapioca (manioc starch)

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: tapioka (skrobia z manioku)* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna tapioka pozyskiwana jest z bulw 
korzeniowych manioku. Nie posiada charakterystycz-
nego smaku i zapachu, w związku z czym nie zmienia 
smaku potraw. Polecamy do wypieku placków, chle-
ba, ciast, ciasteczek. Można ją dodać do kisieli, budy-
ni, puddingów, przetworów mlecznych i owocowych. 
Doskonała również jako zagęszczacz do zup, sosów, 
musów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1507 kJ / 355 kcal; Tłuszcz - 
0,02 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 88 g; w tym cukry - 3,4 g; Białko - 0,2 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g
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Bulgur (kasza) bio 
Bulghur 

Amarantus bio 
Amaranth

Bułka tarta bio 
Bread crumbs

Chia - nasiona szałwii hiszpańskiej 
(Salvia hispanica) bio 

Chia seeds

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6144 g
Składniki: amarantus* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny amarantus jest jedną z najstarszych 
i najbardziej pożywnych roślin (pseudozbóż) uprawia-
nych na świecie. Doskonały do porannej owsianki, do 
pieczenia chleba, ciast, zup i dań zbożowych. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukane na gę-
stym sicie ziarno amarantusa gotujemy w proporcji 
1:2 (1 porcja amarantusa na 2 porcje wody) ok. 20 
min.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1692 kJ / 401 kcal; Tłuszcz - 
6,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,5 g; Wę-
glowodany - 66 g; w tym cukry - 1,7 g; Białko - 15 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6144 g
Składniki: kasza bulgur z pszenicy* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny bulgur to rodzaj kaszy otrzymywa-
nej z gotowanych, wysuszonych i gniecionych ziaren 
pszenicy. Polecamy jako dodatek do zapiekanek, sała-
tek, farszów oraz jako składnik drugich dań. 
Sposób przygotowania: bulgur zalać lekko osolonym 
wrzątkiem w proporcji 1:2,5 (1 porcja kaszy na 2,5 
porcje wody), gotować bez przykrycia ok. 7 min. Na-
stępnie zdjąć z ognia, przykryć i pozostawić do spęcz-
nienia. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1644 kJ / 388 kcal; Tłuszcz - 
1,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 78 g; w tym cukry - 0,4 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Produkt może zawierać alergeny: orzeszki ziemne 
i inne orzechy, sezam, soję.

500 g

1 kg

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: mąka pszenna* 98%, sól 1,5%, drożdże 
0,5% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna bułka tarta doskonale nadaje się 
do obtaczania kotletów warzywnych, strączkowych 
czy mięsnych. Może stanowić zagęszczający dodatek 
do wszelkiego rodzaju farszy lub pasztetów, a także 
posypkę, aby pieczony pasztet na wierzchu był sma-
kowicie rumiany. Bułka tarta jest niezbędna również 
do posypywania foremek do pieczenia ciasta i chleba, 
aby łatwo odchodziły od blaszki. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1481 kJ / 349 kcal; Tłuszcz - 
1,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 73 g; w tym cukry - 4,0 g; Białko - 11 g; 
Sól - 1,5 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

250 g

Gramatura netto:  200 g, 400 g, 1kg
Waga brutto sztuki: 213 g, 417 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1278 g, 2502 g, 6102 g
Składniki: chia - nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia 
hispanica)* 100% (*certyfikowany składnik ekologicz-
ny).
Opis: Ekologiczna Chia zwana też szałwią hiszpańską 
to gatunek rośliny zielnej kwitnącej latem, bardzo 
cenionej za swoje nasiona, które są ciekawym do-
datkiem do diety. Można dodawać całe lub zmielone 
nasiona do musli, jogurtów, sałatek oraz wypieków. 
Można je również namoczyć w wodzie lub soku i uży-
wać jako naturalny zagęszczacz np. do zup. 
Uwaga: dzienne spożycie nasion nie powinno prze-
kraczać 15 g (ok. 3 łyżeczki).
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1859 kJ / 451 kcal; Tłuszcz - 
31 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,8 g; Wę-
glowodany - 4,9 g; w tym cukry - 0,8 g; Białko - 21 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

400 g

1 kg
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Jęczmień (ziarno) bio 
Barley (grain)

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6102 g
Składniki: ziarno jęczmienia* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Jęczmień to jedna z najstarszych roślin upraw-
nych. Niegdyś uprawiany głównie jako zboże chlebo-
we, obecnie wykorzystywany w browarnictwie oraz 
do różnych celów konsumpcyjnych. Ziarno jęczmienia 
można zmielić uzyskując pełnoziarnistą mąkę jęcz-
mienną. Można ją dodać do wypieku chleba pszenne-
go lub żytniego, co wzbogaci smak i walory odżywcze 
lub wykorzystać jako zagęstnik do zup, sosów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1414 kJ / 335 kcal; Tłuszcz - 
2,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 5,6 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Kasza gryczana krakowska 
niepalona bio 

Raw buckwheat („krakowska” type)

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza gryczana krakowska niepalona* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza gryczana krakowska otrzy-
mana jest z obłuszczonego i pokrojonego ziarna gryki 
niepalonej. Ma łagodny i delikatny smak. Najczęściej 
stosowana jako dodatek do zup, dań jednogarnko-
wych, pasztetów, kotletów, past do chleba, a także 
jako składnik obiadów w połączeniu z warzywami, czy 
gulaszem. 
Sposób przygotowania: kaszę gotować w osolonej 
wodzie w proporcji 1:2 (1 porcja kaszy na dwie porcje 
wody) na małym ogniu ok. 20 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1659 kJ / 392 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 2,6 g; Błonnik - 10 g; 
Białko - 12 g; Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Kasza gryczana niepalona bio 
Raw buckwheat

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6144 g
Składniki: kasza gryczana niepalona* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza gryczana niepalona jest naj-
częściej stosowana jako składnik obiadów w połącze-
niu z warzywami lub gulaszem oraz jako dodatek do 
zup, dań jednogarnkowych i pasztetów. 
Sposób przygotowania: kaszę gotować w osolonej 
wodzie w proporcji 1:2 (1 porcja kaszy na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 20 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1659 kJ / 392 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 2,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Kasza gryczana palona bio 
Roasted buckwheat

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza gryczana palona* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza gryczana palona jest najczę-
ściej stosowana jako składnik obiadów w połączeniu 
z warzywami lub gulaszem oraz jako dodatek do zup, 
dań jednogarnkowych i pasztetów. 
Sposób przygotowania: kasza nie wymaga gotowa-
nia, wystarczy zalać ją wrzątkiem w proporcji 1:1 i 
trzymać pod przykryciem ok. 7 min.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1659 kJ / 392 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 2,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

GRYKA Z POLSKICH UPRAW

GRYKA Z POLSKICH UPRAW

GRYKA Z POLSKICH UPRAW

GRYKA Z POLSKICH UPRAW
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Kasza jaglana bio 
Millet hulled 

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6144 g
Składniki: kasza jaglana* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza jaglana otrzymana z łuszczo-
nego prosa. Doskonała na śniadanie z suszonymi 
owocami. W wersji wytrawnej może być podawana z 
duszonymi warzywami i świeżymi ziołami. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną kaszę 
gotować w osolonej wodzie w proporcji 1:3 (1 porcja 
kaszy na 3 porcje wody) na małym ogniu ok.20 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1514 kJ / 358 kcal; Tłuszcz - 
3,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,9 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 1,4 g; Białko - 9,8 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg

Kasza jęczmienna bio 
Barley groats

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza jęczmienna* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza jęczmienna otrzymana z ob-
łuszczonego ziarna jęczmienia. Doskonała jako do-
datek do zup, np. w słynnym polskim krupniku oraz 
jako składnik drugich dań w połączeniu z duszonymi 
warzywami i świeżymi ziołami. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną kaszę 
należy gotować w osolonej wodzie w proporcji 1:3 (1 
porcja kaszy na 3 porcje wody) na małym ogniu ok. 
20 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1414 kJ / 335 kcal; Tłuszcz - 
2,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 5,6 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

500 g

Kasza jęczmienna pęczak bio 
Barley hulled polished

Gramatura netto: 500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza jęczmienna pęczak* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny pęczak jęczmienny powstaje z ob-
łuszczonego i wypolerowanego ziarna jęczmienia. 
Stanowi doskonały dodatek do dań mięsnych i wege-
tariańskich. Polecamy także do zup, zapiekanek, do 
nadziewania gołąbków, czy gulaszy. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany pęczak 
gotować w osolonej wodzie w proporcji 1:3 (1 por-
cja pęczaku na 3 porcje wody) na małym ogniu ok. 
20 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1414 kJ / 335 kcal; Tłuszcz - 
2,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 5,6 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

500 g

Kasza manna bio 
Manna groats

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza manna* (zawiera gluten) 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza manna (grysik) jest otrzy-
mywana w trakcie przemiału oczyszczonych ziaren 
pszenicy zwyczajnej. Zawiera gluten, co jest jej zaletą 
w przygotowywaniu puddingów i legumin, czy po-
pularnej, gęstej kaszki manny z owocami. Doskonale 
sprawdza się również jako dodatek do zup, ciast, wy-
pieków i zapiekanek.
Sposób przygotowania kaszki manny na mleku: za-
gotować 1/2 l mleka, do gotującego się mleka wsypać 
3 łyżki stołowe kaszy. Gotować 10-15 min. od czasu 
do czasu mieszając.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1536 kJ / 362 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 77 g; w tym cukry - 0,1 g; Białko - 8,7 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję.

500 g

JĘCZMIEŃ Z POLSKICH UPRAW

JĘCZMIEŃ Z POLSKICH UPRAW
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Kasza orkiszowa bio 
Spelt groats

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kasza orkiszowa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza orkiszowa otrzymana z ob-
łuszczonego ziarna orkiszu. Ma łagodny smak, jest 
wyjątkowo pożywna i na długo daje uczucie sytości. 
Polecamy jako bazę ciepłego śniadania, obiadu lub 
kolacji, na słodko lub słono oraz do zagęszczania zup i 
potraw jednogarnkowych. 
Sposób przygotowania: uprzednio krótko namoczoną 
kaszę gotować w osolonej wodzie w proporcji 1:2 (1 
porcja kaszy na 2 porcje wody) na małym ogniu ok. 
25 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1622 kJ / 384 kcal; Tłuszcz - 
2,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 70 g; w tym cukry - 6,8 g; Białko - 15 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

500 g

Kaszka kukurydziana bio 
Corn Semolina (Polenta)

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: kaszka kukurydziana* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis:  Ekologiczna kaszka kukurydziana otrzymywa-
na z ziaren kukurydzy. Przygotowuje się z niej słynną 
włoską polentę lub rumuńską mamałygę, która sma-
kuje zarówno na słodko, np. na śniadanie z suszony-
mi owocami, jak i na słono do dań głównych. Kaszka 
służy również jako zagęszczacz do zup i sosów, a po 
zmieleniu na mąkę przygotowuje się z niej również 
placki, puddingi, ciasta. 
Sposób przygotowania: kaszkę gotować w osolonej 
wodzie w proporcji 1:2 (1 porcja kaszki na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 10 - 15 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1596 kJ / 377 kcal; Tłuszcz - 
1,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 78 g; w tym cukry - 1,2 g; Białko - 7,5 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Kuskus kukurydziany bio 
Corn Couscous 

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: kuskus kukurydziany* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny kuskus kukurydziany otrzymywany 
jest z kruszonych, gotowanych i suszonych ziaren ku-
kurydzy. Polecamy jako dodatek do dań głównych, a 
także do sałatek. 
Sposób przygotowania: kuskus należy gotować przez 
około 5 min. w wodzie lub mleku. Można go przygoto-
wać również poprzez zalanie wrzątkiem i pozostawie-
nie do całkowitego wchłonięcia wody. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1485 kJ / 351 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 1,3 g; Białko - 6,6 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Kuskus razowy bio 
Couscous wholemeal

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1014 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6084 g
Składniki: kuskus razowy* (zawiera gluten) 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny razowy kuskus otrzymywany jest 
z pełnoziarnistej mąki semolinowej. Polecamy jako 
dodatek do dań głównych, duszonych warzyw, zapie-
kanek i sałatek. 
Sposób przygotowania: kuskus należy gotować w 
proporcji 1:1 przez około 5-7 min. Można go przygo-
tować również poprzez zalanie wrzątkiem i pozosta-
wienie do całkowitego wchłonięcia wody.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1462 kJ / 346 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 64 g; w tym cukry - 1,7 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję.

400 g

1 kg
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Len brązowy (siemie lniane) bio 
Brown flax 

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6102 g
Składniki: len brązowy (siemię lniane)* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne nasiona lnu brązowego znajdują 
wszechstronne zastosowanie zarówno w kuchni, jak i 
w kosmetyce. Siemię lniane jest najlepiej przyswajal-
ne po zmieleniu, jednak zalecamy mielić je tuż przed 
spożyciem. Zewnętrznie można stosować okłady, ką-
piele, maski przygotowane na bazie wywaru z lnu.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2569 kJ / 620 kcal; Tłuszcz - 42 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,7 g; Węglo-
wodany - 29 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 18 g; Sól 
- 0,08 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg

Len mielony bio 
Flax seed ground

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: len mielony* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny len mielony uzyskany z nasion lnu 
brązowego. Znajduje wszechstronne zastosowanie 
zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce. Polecamy jako 
posypkę do wszelkiego rodzaju dań ciepłych, potraw 
zbożowych, sałatek, musli, zup oraz jako składnik 
chleba, ciast i puddingów. Zewnętrznie można sto-
sować okłady, kąpiele, maski przygotowane na bazie 
wywaru z lnu. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1931 kJ / 468 kcal; Tłuszcz - 
34 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,7 g; Wę-
glowodany - 6,4 g; w tym cukry - 1,5 g; Białko - 20 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Len złoty bio 
Gold flax

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: len złoty* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczne nasiona lnu znajdują wszechstron-
ne zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w kosme-
tyce. Siemię lniane polecamy mielić i używać jako 
posypkę do wszelkiego rodzaju dań ciepłych, sałatek, 
musli, zup oraz jako składnik chleba i ciast. Zewnętrz-
nie można stosować okłady, kąpiele, maski przygoto-
wane na bazie wywaru z lnu. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1901 kJ / 461 kcal; Tłuszcz - 
31 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3,0 g; Wę-
glowodany - 2,0 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 24 g; 
Sól - 0,15 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Mak niebieski bio 
Blue poppy seeds

Gramatura netto:  200 g, 400 g
Waga brutto sztuki: 213 g, 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1278 g, 2484 g
Składniki: mak niebieski* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny mak niebieski wyróżnia się wyso-
ką jakością oraz specyficznym smakiem. Potrawy, do 
których jest dodawany uzyskują wyjątkowy aromat. 
Polecamy jako dodatek do ciast, deserów, tortów, 
makówek, lodów. Doskonale komponuje się również 
z bakaliami, owocami, a także stanowi podstawę bo-
żonarodzeniowej kutii.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2133 kJ / 517 kcal; Tłuszcz - 
42 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,9 g; Wę-
glowodany - 4,2 g; w tym cukry - 2,3 g; Białko - 20 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

400 g

produkt sezonowy
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Orkisz (ziarno) bio 
Spelt (grain)

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: ziarno orkiszu* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Orkisz jest starą odmianą pszenicy. Ziarna or-
kiszu dojrzewają w grubych łupinach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniami. Orkisz można zmielić, 
otrzymując pełnoziarnistą mąkę orkiszową, odpo-
wiednią do wypieku chleba i ciast. Ugotowany i zmik-
sowany orkisz jest świetną bazą kotletów i past.
Sposób przygotowania: uprzednio namoczony kilka 
godzin i przepłukany orkisz gotować w świeżej, oso-
lonej wodzie w proporcji 1:3 (1 porcja orkiszu na 3 
porcje wody) ok. 90 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1428 kJ / 338 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

400 g

Popcorn (ziarno kukurydzy) bio 
Popcorn (mais grains) 

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: popcorn (ziarno kukurydzy)* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny popcorn to wyśmienita przekąska 
dla całej rodziny. 
Sposób przygotowania: w celu uprażenia ziaren na-
leży rozgrzać w rondlu olej roślinny (do smażenia), 
wrzucić kilka ziaren kukurydzy, przykryć pokrywką. 
Popcorn jest gotowy do spożycia po ustaniu charak-
terystycznego „strzelania”. Gotowy można polać roz-
topionym masłem i posolić. Najlepiej smakuje jeszcze 
ciepły, zaraz po uprażeniu.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1531 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
4,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 67 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 9,4 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Proso (ziarno) bio 
Millet (grain)

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: proso* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Proso należy do najstarszych roślin uprawnych. 
Z ziaren prosa wytwarza się popularną kaszę jagla-
ną. Proso polecamy jako składnik zup, zapiekanek, 
pasztetów. Można je rownież zmielić uzyskując peł-
noziarnistą mąkę jaglaną. W postaci mąki może być 
wykorzystane, m.in. jako składnik chleba, ciast, do 
zagęszczania sosów i zup, wyrobu gofrów i płatków. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1651 kJ / 391 kcal; Tłuszcz - 
4,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 73 g; w tym cukry - 1,4 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Quinoa biała (komosa ryżowa) bio 
Quinoa White 

Gramatura netto:  250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 6144 g
Składniki: quinoa biała (komosa ryżowa)* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna quinoa biała, znana również jako 
komosa ryżowa. Z powodzeniem zastępuje tradycyj-
ne kasze lub makarony. Doskonale sprawdza się jako 
składnik zup oraz dodatek do warzyw, sosów, wypie-
ków, a także deserów. 
Sposób przygotowania: zaleca się ziarno quinoa prze-
lać gorącą wodą na drobnym sicie, następnie gotować 
w proporcji 1:2 (1 porcja quinoa na 2 porcje wody) ok. 
25 min. Posolić pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1532 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
5,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

1 kg
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Quinoa czarna (komosa ryżowa) bio 
Quinoa black  

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: quinoa czarna (komosa ryżowa)* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna quinoa czarna, znana również jako 
komosa ryżowa. Z powodzeniem zastępuje tradycyj-
ne kasze lub makarony. Doskonale sprawdza się jako 
składnik zup oraz dodatek do warzyw, sosów, wypie-
ków, a także deserów. 
Sposób przygotowania: zaleca się ziarno quinoa prze-
lać gorącą wodą na drobnym sicie, następnie gotować 
w proporcji 1:2 (1 porcja quinoa na 2 porcje wody) ok. 
25 min. Posolić pod koniec gotowania. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1727 kJ / 409 kcal; Tłuszcz - 
7,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 2,3 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Quinoa czerwona 
(komosa ryżowa) bio 

Quinoa Red 

Gramatura netto:  250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 6102 g
Składniki: quinoa czerwona (komosa ryżowa)* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna quinoa czerwona, znana również 
jako komosa ryżowa. Z powodzeniem zastępuje tra-
dycyjne kasze lub makarony. Doskonale sprawdza się 
jako składnik zup oraz dodatek do warzyw, sosów, wy-
pieków, a także deserów. 
Sposób przygotowania: zaleca się ziarno quinoa prze-
lać gorącą wodą na drobnym sicie, następnie gotować 
w proporcji 1:2 (1 porcja quinoa na 2 porcje wody) ok. 
25 min. Posolić pod koniec gotowania. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1489 kJ / 353 kcal; Tłuszcz - 
6,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 57 g; w tym cukry - 1,3 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

1 kg

Quinoa trójkolorowa bio 
Quinoa three-coloured mix

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: quinoa biała*, quinoa czerwona*, quinoa 
czarna* (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna quinoa trójkolorowa z powodze-
niem zastępuje tradycyjne kasze lub makarony. Do-
skonale sprawdza się jako składnik zup oraz dodatek 
do warzyw, sosów, wypieków, a także deserów. 
Sposób przygotowania: zaleca się ziarno quinoa prze-
lać gorącą wodą na drobnym sicie, następnie gotować 
w proporcji 1:2 (1 porcja quinoa na 2 porcje wody) ok. 
25 min. Posolić pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1489 kJ / 353 kcal; Tłuszcz - 
6,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 57 g; w tym cukry - 1,3 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Ryż arborio risotto bio 
Arborio risotto rice

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż Arborio risotto* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż Arborio wywodzi się z Włoch. 
To wyjątkowa odmiana ryżu, charakteryzująca się 
subtelnym orzechowym smakiem i niepowtarzalnym 
aromatem. Stanowi podstawę tradycyjnej włoskiej 
potrawy risotto. Doskonały również jako dodatek do 
mięs, sałatek, dań egzotycznych i deserów. 
Sposób przygotowania: ryż gotujemy w proporcji 1:2 
(1 porcja ryżu na 2 porcje wody) na małym ogniu pod 
przykryciem ok. 15 min. (ryżu nie płuczemy). 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1485 kJ / 350 kcal; Tłuszcz - 
0,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 78 g; w tym cukry - 0,3 g; Białko - 7,4 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g
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Ryż basmati biały bio 
White basmati rice 

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż Basmati biały* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż Basmati biały charakteryzuje się 
subtelnym orzechowym smakiem i niepowtarzalnym 
aromatem. Stanowi najszlachetniejszą odmianę ryżu 
na świecie. Doskonały jako dodatek do mięs, sałatek, 
dań egzotycznych i deserów. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż go-
tować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje wody) 
na małym ogniu ok. 25 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1642 kJ / 389 kcal; Tłuszcz - 
0,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 78 g; w tym cukry - 0,1 g; Białko - 7,4 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Ryż basmati pełnoziarnisty bio 
Basmati rice wholemeal

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6102 g
Składniki: ryż Basmati pełnoziarnisty* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż Basmati pełnoziarnisty charak-
teryzuje się subtelnym orzechowym smakiem i nie-
powtarzalnym aromatem. Stanowi najszlachetniejszą 
odmianę ryżu na świecie. Doskonały jako dodatek 
do mięs, sałatek, dań egzotycznych i deserów. Ryż 
Basmati pełnoziarnisty zachowuje wszystkie cenne 
składniki znajdujące się w łusce, dzięki czemu jest 
bardziej wartościowy niż ziarno obłuszczone. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 35 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1490 kJ / 351 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 74 g; w tym cukry - 1,4 g; Białko - 7,8 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Ryż biały długoziarnisty bio 
White rice long grain 

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż biały długoziarnisty* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż biały, długoziarnisty charakte-
ryzuje się specyficznym aromatem i zapachem, dzięki 
którym harmonijnie współgra z wieloma potrawami. 
Jest jednocześnie pożywny i lekkostrawny. Polecamy 
jako dodatek do mięs, sałatek, dań egzotycznych i de-
serów. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż go-
tować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje wody) 
na małym ogniu ok. 35 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1517 kJ / 357 kcal; Tłuszcz - 
0,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 80 g; w tym cukry - 0,1 g; Białko - 7,1 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Ryż biały okrągły bio 
White rice short grain  

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż biały okrągły* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż biały okrągły charakteryzuje się 
subtelnym smakiem i niepowtarzalnym aromatem. 
Doskonały do risotto, sushi i sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 25 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1494 kJ / 352 kcal; Tłuszcz - 
0,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 79 g; w tym cukry - 0,1 g; Białko - 6,5 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g
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Ryż brązowy długoziarnisty bio 
Wholemeal rice long grain 

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6144 g
Składniki: ryż brązowy długoziarnisty* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż brązowy długoziarnisty za-
chowuje wszystkie cenne składniki znajdujące się w 
łusce, dzięki czemu jest bardziej wartościowy niż ziar-
no obłuszczone. Ryż brązowy polecamy jako dodatek 
do dań mięsnych, sałatek oraz dań egzotycznych. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 60 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1499 kJ / 354 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 74 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 7,8 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg

Ryż czarny pełnoziarnisty bio
(uprawiany w Europie)  

Black rice wholemeal 

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: ryż czarny pełnoziarnisty* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż czarny pełnoziarnisty charakte-
ryzuje się niezwykłym orzechowym aromatem, dzięki 
któremu harmonijnie współgra z wieloma egzotycz-
nymi potrawami. Najlepiej komponuje się z dziczyzną, 
drobiem, rybami i owocami morza. Nadaje potrawom 
oryginalny wygląd i smak. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 40 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1601 kJ / 378 kcal; Tłuszcz - 
2,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 79 g; w tym cukry - 0,8 g; Białko - 7,5 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Ryż czarny pełnoziarnisty bio 
Black rice wholemeal

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: ryż czarny pełnoziarnisty* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż czarny pełnoziarnisty charakte-
ryzuje się niezwykłym orzechowym aromatem, dzięki 
któremu harmonijnie współgra z wieloma egzotycz-
nymi potrawami. Najlepiej komponuje się z dziczyzną, 
drobiem, rybami i owocami morza. Nadaje potrawom 
oryginalny wygląd i smak. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 40 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1489 kJ / 351 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 1,7 g; Białko - 7,5 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Ryż czerwony pełnoziarnisty bio 
Red rice wholemeal

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6201 g
Składniki: ryż czerwony pełnoziarnisty* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż czerwony pełnoziarnisty charak-
teryzuje się niezwykle słodkim smakiem oraz orzecho-
wym aromatem. Podaje się go głównie do wykwint-
nych potraw oraz deserów z egzotycznymi owocami. 
Dzięki swojej oryginalnej barwie doskonale nadaje się 
również do sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 40 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1489 kJ / 351 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 1,7 g; Białko - 7,5 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg
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Ryż dziki bio 
Wild rice  

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: ryż dziki* 100% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż dziki charakteryzuje się zbo-
żowym smakiem i orzechowym aromatem. Nadaje 
potrawom oryginalny wygląd i smak. Wyśmienicie 
nadaje się do dań egzotycznych i sałatek, doskonale 
komponuje się z dziczyzną, drobiem, rybami i owo-
cami morza. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 45 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1518 kJ / 358 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 2,5 g; Białko - 15 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Ryż jaśminowy biały bio 
Jasmine rice white

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g, 
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż jaśminowy biały* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż jaśminowy biały charakteryzuje 
się delikatnym jaśminowym aromatem. Doskonały do 
przygotowywania zarówno tradycyjnych potraw, jak 
również tych egzotycznych. Stanowi podstawę m.in. 
kuchni tajskiej. Polecamy jako dodatek do dań mię-
snych, sałatek oraz deserów. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż go-
tować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje wody) 
na małym ogniu ok. 25 min.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1496 kJ / 352 kcal; Tłuszcz - 
0,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 80 g; w tym cukry - 0,1 g; Białko - 6,1 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Ryż jaśminowy pełnoziarnisty bio 
Jasmine rice wholemeal 

Gramatura netto:  500 g
Waga brutto sztuki: 517 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g
Składniki: ryż jaśminowy pełnoziarnisty* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż jaśminowy pełnoziarnisty cha-
rakteryzuje się delikatnym jaśminowym aromatem. 
Zachowuje wszystkie cenne składniki znajdujące się 
w łusce, dzięki czemu jest bardziej wartościowy niż 
ziarno obłuszczone. Doskonały do przygotowywania 
zarówno tradycyjnych potraw, jak również tych eg-
zotycznych. Stanowi podstawę m.in. kuchni tajskiej. 
Polecamy jako dodatek do dań mięsnych, sałatek oraz 
deserów. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż go-
tować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje wody) 
na małym ogniu ok. 35 min. 
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1512 kJ / 357 kcal; Tłuszcz - 2,4 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 1,0 g; Węglowodany - 75 g; w tym 
cukry - 0,1 g; Białko - 7,4 g; Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

Ryż brązowy okrągły bio 
Wholemeal rice short grain  

Gramatura netto:  500 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 517 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 3102 g, 6102 g
Składniki: ryż brązowy okrągły* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż brązowy okrągły charaktery-
zuje się specyficznym aromatem i zapachem, dzięki 
którym harmonijnie współgra z wieloma potrawami. 
Zachowuje wszystkie cenne składniki znajdujące się 
w łusce, dzięki czemu jest bardziej wartościowy niż 
ziarno obłuszczone. Ryż okrągły polecamy do potraw 
typu risotto, zapiekanek ryżowych oraz sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukany ryż 
gotować w proporcji 1:2 (1 porcja ryżu na 2 porcje 
wody) na małym ogniu ok. 35 min. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1479 kJ / 349 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 74 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 7,2 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

500 g

1 kg
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Sezam biały łuskany bio 
Sesame seeds white hulled

Gramatura netto: 250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 6102 g
Składniki: sezam biały łuskany* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny sezam biały łuskany po uprażeniu 
może stanowić smaczny dodatek do sałatek, chleba i 
różnych dań. Może służyć do domowego przygotowa-
nia tahiny - pasty sezamowej, doskonałej alternatywy 
dla masła bądź margaryny. Polecamy także w formie 
mielonej jako posypkę do kasz, ryżu, zup, czy warzyw 
gotowanych na parze. Nasiona sezamu powinny być 
mielone bezpośrednio przed spożyciem. Wcześniej-
sze namaczanie sezamu poprawia jego strawność. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2607 kJ / 630 kcal; Tłuszcz - 
52 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 7,6 g; Wę-
glowodany - 10 g; w tym cukry - 0,3 g; Białko - 25 g; 
Sól - 0,11 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję.

250 g

1 kg

Sezam biały niełuskany bio 
Sesame seeds white unhulled

Gramatura netto:  250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 6144 g
Składniki: sezam biały niełuskany* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny sezam biały niełuskany po upraże-
niu może stanowić smaczny dodatek do sałatek, chle-
ba i różnych dań. Może służyć również do domowego 
przygotowania tahiny - pasty sezamowej, doskonałej 
alternatywy dla masła bądź margaryny. Polecamy tak-
że w formie mielonej jako posypkę do kasz, ryżu, zup, 
czy warzyw gotowanych na parze. Nasiona sezamu 
powinny być mielone bezpośrednio przed spożyciem. 
Wcześniejsze namaczanie sezamu poprawia jego 
strawność. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2456 kJ / 594 kcal; Tłuszcz - 
50 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 7,0 g; Wę-
glowodany - 12 g; w tym cukry - 0,3 g; Białko - 18 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję.

250 g

1 kg

Sezam czarny niełuskany bio 
Sesame seeds black unhulled

Gramatura netto:  250 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 6144 g
Składniki: sezam czarny niełuskany* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny sezam czarny niełuskany charakte-
ryzuje się lekko orzechowym, słodkim smakiem. Po 
uprażeniu może stanowić smaczny i ciekawy kolory-
stycznie dodatek do potraw z warzyw, kremów zbo-
żowych i zup. Doskonale komponuje się z mięsem i 
rybami. Nasiona sezamu powinny być mielone bezpo-
średnio przed spożyciem. Wcześniejsze namaczanie 
sezamu poprawia jego strawność. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2510 kJ / 607 kcal; Tłuszcz - 
51 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 7,9 g; Wę-
glowodany - 10 g; w tym cukry - 0,2 g; Białko - 21 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, soję.

250 g

1 kg

Słonecznik łuskany bio 
(oprawiany w Europie)  

Sunflower seeds hulled  

Gramatura netto:  250 g, 350 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 264 g, 364 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g, 2184 g, 6144 g
Składniki: słonecznik łuskany* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne ziarno słonecznika doskonałe jako 
samodzielna przekąska oraz jako wzbogacający sma-
kowo dodatek do wypieków, deserów, musli i sałatek. 
Wyśmienicie smakuje uprażony na patelni.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2458 kJ / 594 kcal; Tłuszcz - 
49 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 5,7 g; Wę-
glowodany - 12 g; w tym cukry - 0,5 g; Białko - 23 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

350 g

1 kg



Żyto (ziarno) bio 
Rye (grain)

Gramatura netto:  1 kg
Waga brutto sztuki: 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 6102 g
Składniki: ziarno żyta* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Żyto jest popularną rośliną uprawną. Ziarno 
żyta można zmielić uzyskując pełnoziarnistą mąkę 
żytnią. Można ją wykorzystać do wypieku ciemnego 
chleba żytniego, pieczywa mieszanego, ciasta maka-
ronowego, do przyrządzania zakwasu na żur oraz do 
zagęszczania pasztetów warzywnych.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1365 kJ / 323 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 61 g; w tym cukry - 10,4 g; Białko - 9,5 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

1 kg

Nie znalazłeś produktu, 
który chcesz mieć na półce?

Sprawdź jakie nowości wprowadzimy 
wkrótce do oferty (strona 74) 

lub napisz do nas na adres
l.wisniewski@bioplanet.pl

Sprawdzimy możliwość wprowadzenia 
takiego produktu do naszej oferty!
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Amarantus ekspandowany bio 
Amaranth puffed

Crunchy owocowe bio 
Fruit crunchy  

Gryka ekspandowana bio 
Puffed buckwheat  

Gramatura netto:  100 g, 150 g
Waga brutto sztuki: 113 g, 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 678 g, 978 g
Składniki: amarantus ekspandowany* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny amarantus jest jedną z najstarszych 
i najbardziej pożywnych roślin (pseudozbóż) uprawia-
nych na świecie. Amarantus ekspandowany (popping) 
jest gotowym produktem do bezpośredniego spoży-
cia. Proponujemy jako wartościowy zagęszczacz do 
kotletów warzywnych i strączkowych lub jako panier-
ka, także do pieczenia ciast i chleba. Może stanowić 
dodatek do musli lub posypkę do deserów i sałatek. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1879 kJ / 445 kcal; Tłuszcz - 
5,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 76 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 17 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

150 g

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: baza crunchy 55% (płatki owsiane*, cukier 
trzcinowy*, płatki pszenne*, olej palmowy*, syrop 
glukozowy*, rodzynki*, wiórki kokosowe*, miód*, 
mielone migdały*, ziarno słonecznika*, sól morska, 
ekstrakt z wanilii*), chipsy bananowe* (banany*, olej 
kokosowy*, cukier trzcinowy*, miód* ), rodzynki suł-
tanki*, płatki kukurydziane*, suszone owoce (more-
le*,gruszki*, jabłka*, figi*, daktyle*, separator - mąka 
ryżowa) (*certyfikowany składnik ekologiczny). Za-
wartość owoców 39%.
Opis: Ekologiczne crunchy owocowe to idealna pro-
pozycja na śniadanie. Najlepiej sprawdza się zalane 
wrzątkiem lub gotowane kilka minut.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1779 kJ / 423 kcal; Tłuszcz - 
13 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 8,0 g; Wę-
glowodany - 66 g; w tym cukry - 25 g; Białko - 6,6 g; 
Sól - 0,13 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergeny: glu-
ten i orzechy. Może zawierać alergeny: orzeszki ziem-
ne i inne orzechy, sezam, soję.

250 g

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 117 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 702 g
Składniki: gryka ekspandowana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna gryka ekspandowana to znakomita 
przekąska, przeznaczona do bezpośredniego spoży-
cia. Doskonale sprawdza się jako dodatek do jogur-
tów, musli, sałatek, wypieków oraz deserów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1573 kJ / 371 kcal; Tłuszcz - 
1,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 82 g; w tym cukry - 0,6 g; Białko - 6,6 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

100 g

Kasza jaglana ekspandowana bio 
Puffed millet hulled

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: kasza jaglana ekspandowana* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna kasza jaglana ekspandowana to 
praktyczna i wygodna forma wartościowego zboża, 
przeznaczona do bezpośredniego spożycia. Doskona-
le sprawdza się jako dodatek do jogurtów, musli, sała-
tek, wypieków oraz deserów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1590 kJ / 375 kcal; Tłuszcz - 
2,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g
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Mielona łuska gryczana bio 
Ground husk buckwheat 

Musli orzechowe bio 
Nut muesli 

Musli owocowe bio 
Fruit muesli  

Musli tropikalne bio 
Tropical fruit muesli  

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: mielona łuska gryczana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna mielona łuska gryczana to niezwy-
kle ciekawy i cenny dodatek do diety! Cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem na rynku spożywczym z 
uwagi na swoje cenne właściwości odżywcze. Poleca-
my jako dodatek do jogurtów, musli, płatków śniada-
niowych, kefirów i różnych sosów. Przed spożyciem 
dokładnie wymieszać. 
UWAGA: Zalecamy spożywać nie więcej niż 3 łyżeczki 
dziennie i zachować ostrożność w podawaniu dzie-
ciom.
UWAGA: wysoka zawartość błonnika - 81,5%
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 803 kJ / 199 kcal; Tłuszcz - 0,6 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Węglo-
wodany - 3,1 g; w tym cukry - 0 g; Błonnik - 81,5 g; 
Białko - 4,5 g; Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki owsiane*, płatki żytnie*, orzechy 
laskowe*, rodzynki*, orzechy nerkowca*, chipsy 
kokosowe*, migdały*, ziarno słonecznika*, kasza 
gryczana*, siemię lniane*  (*certyfikowany składnik 
ekologiczny). Zawartość orzechów 29%.
Opis: Ekologiczne musli orzechowe to doskonała pro-
pozycja na codzienne śniadanie. Przed spożyciem za-
lecamy poddać musli krótkotrwałej obróbce cieplnej. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1913 kJ / 458 kcal; Tłuszcz - 
23 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 6,0 g; Wę-
glowodany - 45 g; w tym cukry - 7,7 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten i orzechy. Może zawierać alergeny: orzeszki ziem-
ne i inne orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki owsiane*, płatki żytnie*, rodzynki*, 
suszone owoce* (figi*, morele*, jabłka*, daktyle*, se-
parator - mąka ryżowa*), kostki moreli*, siemię lnia-
ne*, płatki jęczmienne*, ziarno słonecznika* (*certy-
fikowany składnik ekologiczny). Zawartość owoców 
32%. 
Opis: Ekologiczne musli owocowe to doskonała pro-
pozycja na codzienne śniadanie. Przed spożyciem za-
lecamy poddać musli kótkotrwałej obróbce cieplnej.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1607 kJ / 382 kcal; Tłuszcz - 
9,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,8 g; Wę-
glowodany - 58 g; w tym cukry - 19 g; Białko - 10 g; 
Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki owsiane*, banany suszone*, rodzyn-
ki*, płatki jęczmienne*, płatki żytnie*, kostki anana-
sa*, kostki mango*, kostki papai*, siemię lniane*, 
ziarno słonecznika* (*certyfikowany składnik ekolo-
giczny). Zawartość owoców 44%.
Opis: Ekologiczne musli tropikalne to doskonała pro-
pozycja na codzienne śniadanie. Przed spożyciem za-
lecamy poddać musli krótkotrwałej obróbce cieplnej. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1445 kJ / 343 kcal; Tłuszcz - 
4,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 23 g; Białko - 7,8 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g
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Orkisz ekspandowany bio 
Puffed spelt

Otręby gryczane bio 
Buckwheat bran 

Otręby orkiszowe bio 
Spelt bran

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: orkisz ekspandowany* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny). 
Opis: Ekologiczny orkisz ekspandowany to znakomita 
przekąska, przeznaczona do bezpośredniego spoży-
cia. Doskonale sprawdza się jako dodatek do jogur-
tów, musli, sałatek, wypieków oraz deserów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1518 kJ / 359 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 67 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję.

150 g

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: otręby gryczane* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne otręby gryczane powstają podczas 
przemiału gryki na kaszę gryczaną. W skład otrąb 
wchodzi głównie zewnętrzna, najbardziej wartościo-
wa warstwa ziarna, tj. okrywa owocowo - nasienna. 
Otręby doskonale smakują z przetworami mlecznymi. 
Mogą stanowić dodatek do musli, płatków, zup, sa-
łatek i sosów. Polecamy również zastąpienie otręba-
mi części mąki w domowych wypiekach i potrawach 
mącznych. Otręby przed spożyciem zalecamy poddać 
krótkotrwałej obróbce cieplnej. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1659 kJ / 392 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 2,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Gramatura netto: 150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: otręby orkiszowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne otręby orkiszowe powstają pod-
czas procesu przemiału orkiszu na grys orkiszowy. W 
skład otrąb wchodzi głównie zewnętrzna, najbardziej 
wartościowa warstwa ziarna. Otręby są doskonałym 
źródłem błonnika. Doskonale smakują z przetworami 
mlecznymi. Mogą stanowić dodatek do musli, płat-
ków, zup, sałatek i sosów. Polecamy również wyko-
rzystanie otrąb w domowych wypiekach i potrawach 
mącznych. Otręby przed spożyciem zalecamy poddać 
krótkotrwałej obróbce cieplnej. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1622 kJ / 384 kcal; Tłuszcz - 
2,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 70 g; w tym cukry - 6,8 g; Błonnik - 11 g; 
Białko - 15 g; Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

150 g

Otręby owsiane bio 
Oat bran

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: otręby owsiane* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne otręby owsiane, to produkt po-
wstający przy przemiale owsa na mąkę owsianą. W 
skład otrąb wchodzi w głównej mierze zewnętrzna, 
najbardziej wartościowa warstwa ziarna, tj. okrywa 
owocowo - nasienna. Otręby są doskonałym źródłem 
błonnika. Polecamy jako dodatek do porannej kaszki 
śniadaniowej oraz jako panierkę do kotletów, dodatek 
do ciast, pasztetów warzywnych, chleba, sosów. Otrę-
by przed spożyciem zalecamy poddać krótkotrwałej 
obróbce cieplnej.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1517 kJ / 361 kcal; Tłuszcz - 
7,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,7 g; Wę-
glowodany - 46 g; w tym cukry - 1,3 g; Błonnik - 18 g; 
Białko - 18 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g
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Otręby żytnie bio 
Rye bran

Owies ekspandowany bio 
Puffed oat

Płatki 4 zboża 
(orkisz, owies, jęczmień, żyto) bio 

Cereal four grain

Płatki amarantusowe bio 
Amaranth flakes 

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: otręby żytnie* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne otręby żytnie, to produkt powsta-
jący podczas procesu przemiału żyta na grys żytni. W 
skład otrąb wchodzi w głównej mierze zewnętrzna, 
najbardziej wartościowa warstwa ziarna, tj. okrywa 
owocowo - nasienna. Otręby są doskonałym źródłem 
błonnika. Doskonale smakują z przetworami mleczny-
mi. Polecamy również, jako dodatek do zup, sałatek 
i sosów. Otręby przed spożyciem zalecamy poddać 
krótkotrwałej obróbce cieplnej.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1168 kJ / 281 kcal; Tłuszcz - 
4,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 26 g; w tym cukry - 3,0 g; Błonnik - 39 g; 
Białko - 15 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

150 g

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: owies ekspandowany* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny owies ekspandowany to znakomita 
przekąska, przeznaczona do bezpośredniego spoży-
cia. Doskonale sprawdza się jako dodatek do jogur-
tów, musli, sałatek, wypieków oraz deserów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1635 kJ / 338 kcal; Tłuszcz - 
6,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,3 g; Wę-
glowodany - 64 g; w tym cukry - 1,9 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję.

150 g

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 317 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1902 g
Składniki: płatki jęczmienne*, płatki orkiszowe*, 
płatki owsiane*, płatki żytnie* (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Gotowa kompozycja ekologicznych płatków 
zbożowych to doskonała propozycja na codzienne 
śniadanie. Polecamy jako dodatek do jogurtu, napoju 
zbożowego oraz owoców. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok.10 minut od czasu do czasu miesza-
jąc.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1410 kJ / 334 kcal; Tłuszcz - 
3,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 3,5 g; Białko - 9,7 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: płatki amarantusowe* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki amarantusowe uzyskuje się z 
gniecionych ziaren amarantusa. Płatki amarantusowe 
to doskonała propozycja na codzienne śniadanie. Naj-
lepiej smakują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowe-
go oraz z owocami. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 3 minuty od czasu do czasu mie-
szając.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1818 kJ / 431 kcal; Tłuszcz - 
7,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 2,1 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 0,5 g; Białko - 16 g; 
Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g
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Płatki gryczane bio 
Buckwheat flakes  

Płatki jaglane bio 
Millet flakes 

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki gryczane* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki gryczane powstają z gniecio-
nych ziaren gryki. Charakteryzują się niemal takimi 
samymi właściwościami jak kasza gryczana. Można je 
spożywać samodzielnie lub z innymi płatkami. Poleca-
my jako dodatek do potraw mięsnych, zup, a także do 
musli i deserów. Z płatków gryczanych można również 
upiec chleb gryczany. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu do czasu miesza-
jąc.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1470 kJ / 347 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 71 g; w tym cukry - 0,3 g; Białko - 10 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

600 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki jaglane* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki jaglane uzyskuje się z gniecio-
nych ziaren prosa. Płatki jaglane to doskonała propo-
zycja na codzienne śniadanie. Najlepiej smakują z do-
datkiem jogurtu, napoju zbożowego oraz z owocami.
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka)  na 
wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu do czasu miesza-
jąc.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1536 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
3,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,9 g; Wę-
glowodany - 69 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

600 g

Płatki jęczmienne bio 
Barley flakes

Gramatura netto: 300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki jęczmienne* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki jęczmienne uzyskuje się z 
gniecionych ziaren jęczmienia. Płatki jęczmienne to 
doskonała propozycja na codzienne śniadanie. Najle-
piej smakują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego 
oraz z owocami.
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 10 minut od czasu do czasu mie-
szając. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1399 kJ / 331 kcal; Tłuszcz - 
1,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 67 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 7,3 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g
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Płatki kukurydziane bio 
Cornflakes

Płatki kukurydziane z truskawkami bio 
Cornflakes with strawberries

Płatki owsiane bio 
Oat flakes  

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: płatki kukurydziane* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki kukurydziane powstały wy-
łącznie z pełnego przemiału ziaren kukurydzy. Są bar-
dzo pożywne i jednocześnie lekkostrawne. Polecamy 
jako dodatek do mleka, napoju zbożowego lub jogur-
tu oraz jako samodzielną przekąskę. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1526 kJ / 361 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 1,2 g; Białko - 7,9 g; 
Sól - 0,9 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: płatki kukurydziane* 96% (kaszka kuku-
rydziana*, ekstrakt słodowy z jęczmienia*, sól), tru-
skawka liofilizowana* 4% (*certyfikowany składnik 
ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki kukurydziane z truskawkami 
to doskonała propozycja na codzienne śniadanie. Naj-
lepiej smakują z dodatkiem jogurtu lub mleka. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1619 kJ / 382 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 84 g; w tym cukry - 0,6 g; Białko - 6,9 g; 
Sól - 1,0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 624 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3744 g
Składniki: płatki owsiane* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki owsiane uzyskuje się z gnie-
cionych ziaren owsa. Płatki owsiane to doskonała 
propozycja na codzienne śniadanie. Najlepiej sma-
kują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego oraz z 
owocami.
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 10 minut od czasu do czasu mie-
szając.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1567 kJ / 372 kcal; Tłuszcz - 
7,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,3 g; Wę-
glowodany - 58 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 14 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Płatki orkiszowe bio 
Spelt flakes 

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 624 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3744 g
Składniki: płatki orkiszowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki orkiszowe uzyskuje się z gnie-
cionych ziaren pszenicy orkisz. Płatki orkiszowe to do-
skonała propozycja na codzienne śniadanie. Najlepiej 
smakują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego 
oraz z owocami. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 10 minut od czasu do czasu mie-
szając.    
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1428 kJ / 338 kcal; Tłuszcz - 
2,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 0,8 g; Białko - 11 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

250 g
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Płatki owsiane błyskawiczne bio 
Instant oat flakes  

Płatki owsiane górskie bio 
Mountain oat flakes 

Płatki pszenne bio 
Wheat flakes

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 317 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1902 g, 3702 g
Składniki: płatki owsiane błyskawiczne* 100% (*cer-
tyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki owsiane błyskawiczne uzy-
skuje się z oczyszczonych i gniecionych ziaren owsa. 
Płatki owsiane to doskonała propozycja na codzienne 
śniadanie. Najlepiej smakują z dodatkiem jogurtu, na-
poju zbożowego oraz z owocami. 
Sposób przygotowania: płatki błyskawiczne nie wy-
magają gotowania. Wystarczy zalać je wrzątkiem, go-
rącym mlekiem lub bulionem.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1563 kJ / 371 kcal; Tłuszcz - 
7,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,3 g; Wę-
glowodany - 59 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki owsiane górskie* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki owsiane górskie uzyskuje się 
z gniecionych ziaren owsa. Płatki owsiane to doskona-
ła propozycja na codzienne śniadanie. Najlepiej sma-
kują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego oraz z 
owocami. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu do czasu miesza-
jąc.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1563 kJ / 371 kcal; Tłuszcz - 
7,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,3 g; Wę-
glowodany - 59 g; w tym cukry - 1,0 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Gramatura netto: 300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: płatki pszenne* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki pszenne uzyskuje sie z gnie-
cionych ziaren pszenicy. Płatki pszenne to doskonała 
propozycja na codzienne śniadanie. Najlepiej sma-
kują z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego oraz z 
owocami.
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 10 minut od czasu do czasu mie-
szając.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1501 kJ / 355 kcal; Tłuszcz - 
1,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 67 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

Płatki quinoa bio 
 Quinoa flakes

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: płatki quinoa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki quinoa uzyskiwane są z gnie-
cionego ziarna quinoa (komosy ryżowej). Polecamy 
jako dodatek do zup, jako składnik past oraz kotle-
tów. Świetnie komponują się z mlekiem, jogurtem i 
owocami, doskonałe również jako dodatek do ciast i 
deserów. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu do czasu miesza-
jąc. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1532 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
5,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 62 g; w tym cukry - 1,6 g; Białko - 12 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g
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Płatki ryżowe bio 
Rice flakes

Płatki żytnie bio 
Rye flakes

Quinoa ekspandowana bio 
Puffed quinoa 

Ryż brązowy ekspandowany bio 
Puffed brown rice  

Gramatura netto:  300 g
Waga brutto sztuki: 314 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g
Składniki: płatki ryżowe* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki ryżowe uzyskiwane są z gnie-
cionych ziaren ryżu. Stanowią doskonałą propozycję 
na lekkostrawne śniadanie. Polecamy jako dodatek do 
musli, jogurtów, napojów zbożowych oraz deserów. 
Doskonałe również jako baza zupy mleczno-zbożowej 
dla małych dzieci. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu do czasu miesza-
jąc. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1505 kJ / 355 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 75 g; w tym cukry - 0,2 g; Białko - 7,4 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

300 g

Gramatura netto:  300 g, 600 g
Waga brutto sztuki: 314 g, 617 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1884 g, 3702 g
Składniki: płatki żytnie* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne płatki żytnie uzyskuje się z gnie-
cionych ziaren żyta. Płatki żytnie to doskonała pro-
pozycja na codzienne śniadanie. Najlepiej smakują z 
dodatkiem jogurtu, napoju zbożowego oraz owocami. 
Sposób przygotowania: płatki gotować w proporcji 
1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na 
wolnym ogniu ok. 10 minut od czasu do czasu mie-
szając.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1349 kJ / 319 kcal; Tłuszcz - 
1,7 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 61 g; w tym cukry - 0,9 g; Białko - 9,0 g; 
Sól - 0,1 g.
Informacja alergenna: Produkt zawiera alergen: glu-
ten. Może zawierać alergeny: orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

300 g

600 g

Gramatura netto: 150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: quinoa ekspandowana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna quinoa ekspandowana to prak-
tyczna forma komosy ryżowej, przeznaczona do bez-
pośredniego spożycia. Doskonale sprawdza się jako 
dodatek do sałatek, musli, wypieków oraz deserów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1797 kJ / 426 kcal; Tłuszcz - 10 
g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 5,0 g; Węglo-
wodany - 70 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 13 g; Sól 
- 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto: 150 g
Waga brutto sztuki: 163 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 978 g
Składniki: ryż brązowy ekspandowany* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny ryż brązowy ekspandowany to ide-
alny dodatek do płatków śniadaniowych i wypieków. 
Polecamy również jako samodzielną przekąskę do 
chrupania między posiłkami. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1693 kJ / 400 kcal; Tłuszcz - 
6,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 72 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 13 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g
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Białko konopne w proszku bio 
Hemp protein powder  

Baobab sproszkowany bio 
Baobab powdered  

Camu camu sproszkowane bio 
Camu camu powdered  

Chlorella w proszku (glony) bio 
Chlorella powder  

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: baobab sproszkowany* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny sproszkowany baobab powstaje ze 
zmielonego miąższu owoców baobabu. Od setek lat 
stanowi ważny element diety w krajach Afryki. Cha-
rakteryzuje się kwaśnym, lekko cierpkim smakiem. 
Stanowi doskonałe źródło błonnika pokarmowego. 
Polecamy jako dodatek do koktajli, soków, sałatek, 
jogurtów i innych deserów. Zalecamy spożywać nie 
więcej niż 4 łyżeczki dziennie i zachować ostrożność w 
podawaniu dzieciom. Podczas spożywania produktu 
zalecane jest picie dużej ilości płynów. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1020 kJ / 246 kcal; Tłuszcz - 
1,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 31 g; w tym cukry - 21 g; Błonnik - 51 g, 
Białko - 2,4 g; Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: białko konopne w proszku* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Białko z ekologicznych nasion konopi to jedno z 
najlepszych źródeł białka pochodzenia roślinnego. To 
bardzo cenny i ciekawy dodatek do diety nie tylko dla 
osób będących na diecie wegetariańskiej, czy wegań-
skiej. Może stanowić urozmaicenie każdej potrawy. 
Polecamy jako składnik pieczywa, produktów mącz-
nych lub jako dodatek do smoothie, musli i produk-
tów mlecznych.     
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1587 kJ / 379 kcal; Tłuszcz - 
11 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1,7 g; Wę-
glowodany - 10 g; w tym cukry - 2,1 g; Białko - 50 g; 
Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: camu camu sproszkowane* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne sproszkowane owoce camu camu, 
pochodzące z wilgotnych lasów amazońskich, charak-
teryzują się przyjemnym, lekko cierpkim smakiem. 
Mogą stanowić cenny dodatek do diety. Ze względu 
na wysoką wartość odżywczą, zyskują coraz większą 
popularność. Doskonale komponują się z innymi sma-
kami, nadając im egzotycznego charakteru. Polecamy 
jako dodatek do koktajli, soków, lodów, sałatek, jogur-
tów i innych deserów.
Zalecane spożycie: ok. 2 g dziennie (połowa małej 
łyżeczki). 
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1325 kJ / 316 kcal; Tłuszcz - 3,0 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 1,1 g; Węglowodany - 52 g; w tym 
cukry - 3,7 g; Błonnik - 26 g; Białko - 7,2 g; Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Gramatura netto:  200 g
Waga brutto sztuki: 217 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1302 g
Składniki: chlorella w proszku (glony)* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna chlorella to rodzaj ciemnozielonej, 
jednokomórkowej mikroalgi o kształcie kulistym. Ta 
słodkowodna alga pozyskiwana jest z najwyższej ja-
kości glonów z kontrolowanych upraw. Wyróżnia się 
bardzo wysoką zawartością błonnika i pełnowarto-
ściowego białka roślinnego. 
Zalecane spożycie: ok. 5 g chlorelli (mała łyżeczka) 
dziennie. Popić dużą ilością wody. Można ją również 
dodać do kefirów, jogurtów, soków, a także wykorzy-
stać jako składnik makaronów, sosów, czy domowych 
ciasteczek. 
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1516 kJ / 360 kcal; Tłuszcz - 6,6 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 1,0 g; Węglowodany - 11 g; w tym 
cukry - 1,2 g; Błonnik - 12,4 g; Białko - 58 g; Sól - 1,4 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję. 

200 g
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Guarana sproszkowana bio 
Guarana powdered

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: guarana sproszkowana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna sproszkowana guarana zawiera na-
turalną kofeinę, w związku z czym doskonale zastąpi 
tradycyjną kawę. Ceniona za swe energetyzujące wła-
ściwości, zyskuje coraz większą popularność nie tylko 
w krajach Ameryki Południowej. 
Zalecane spożycie: ok. 5 g dziennie (mała łyżeczka). 
Polecamy jako dodatek do koktajli, soków, jogurtów, 
musli i innych deserów. Znakomicie smakuje również 
z zieloną herbatą. Nie zaleca się stosowania u dzieci i 
kobiet w ciąży. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1360 kJ / 324 kcal; Tłuszcz - 
2,9 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,5 g; Wę-
glowodany - 47 g; w tym cukry - 2,2 g; Błonnik - 27 g; 
Białko - 14 g; Sól - 0 g; Kofeina - 5 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Jagody acai liofilizowane 
sproszkowane bio 

Acai powdered freeze dried  

Gramatura netto:  100 g
Waga brutto sztuki: 117 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 702 g
Składniki: jagody acai liofilizowane sproszkowane* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne sproszkowane jagody acai to bar-
dzo cenny i ciekawy dodatek do diety. Te niezwykłe 
owoce pochodzą z wilgotnych lasów amazońskich. 
Dzięki zastosowanej metodzie liofilizacji, gotowy pro-
dukt zachowuje pełnię składników odżywczych. Ja-
gody charakteryzują się również wysoką zawartością 
polifenoli. 
Zalecane spożycie: ok. 5 g dziennie (mała łyżeczka). 
Polecamy jako dodatek do koktajli, soków, sałatek, jo-
gurtów i innych deserów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2340 kJ / 562 kcal; Tłuszcz - 
37 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 5,5 g; Wę-
glowodany - 51 g; w tym cukry - 8,0 g; Białko - 6,0 g; 
Sól - 0,01 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

100 g

Jarmuż sproszkowany bio 
Kale powdered  

Gramatura netto:  125 g
Waga brutto sztuki: 142 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 852 g
Składniki: jarmuż sproszkowany* (100%) (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny jarmuż w proszku wytwarzany jest 
ze świeżych liści jarmużu. Należy do roślin kapusto-
watych. Charakteryzuje się wysoką wartością odżyw-
czą i ciekawym smakiem z nutką goryczy. W postaci 
sproszkowanej stanowi pożywny składnik napojów, 
koktajli, zup i sosów.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1193 kJ / 284 kcal; Tłuszcz - 
3,8 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 34 g; w tym cukry - 5,5 g; Błonnik - 21 g; 
Białko - 18 g; Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję. 

125 g

Jęczmień młody 
- trawa sproszkowana bio

Young barley - grass powdered  

Gramatura netto:  125 g
Waga brutto sztuki: 142 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 852 g
Składniki: jęczmień młody - trawa sproszkowana* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna trawa jęczmienna dostępna w 
formie sproszkowanej to cenny pokarm odżywczy, 
uzyskany z młodych łodyżek jęczmienia. Trawa jęcz-
mienna jest bogatym źródłem błonnika i pełnowarto-
ściowego białka roślinnego. Zawiera naturalny zielony 
barwnik chlorofil. 
Zalecane spożycie: Od 5 do 10 g (1-2 łyżeczki) dzien-
nie. Z trawy jęczmiennej można przygotować pożyw-
ny sok zalewając chłodną wodą lub dodać proszek do 
koktajli owocowych, soków warzywnych, sałatek.
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
948 kJ / 228 kcal; Tłuszcz - 5,0 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 0,6 g; Węglowodany - 3,4 g; w tym 
cukry - 1,2 g; Błonnik - 26,5 g; Białko - 29 g; Sól - 0,13 
g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

125 g
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Kakao sproszkowane 
surowe nieodtłuszczone bio

Chlorella powder  

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: kakao sproszkowane surowe nieodtłuszczo-
ne* 100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne sproszkowane kakao otrzymane 
z najwyższej jakości ziaren kakaowca. Ziarna kakao 
przed zmieleniem zostały głęboko zamrożone (miele-
nie kriogeniczne), co pozwoliło zachować maksymal-
ną ilość składników odżywczych, a także naturalny 
smak i aromat produktu. Polecamy jako składnik de-
serów, wypieków oraz innych przekąsek.
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
2805 kJ / 678 kcal; Tłuszcz - 52 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 30 g; Węglowodany - 29 g; w tym 
cukry - 1,5 g; Błonnik - 23 g; Białko - 12 g; Sól - 0,15 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać alerge-
ny: zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne i inne 
orzechy, sezam, soję.

150 g

Kakao ziarna kruszone surowe bio 
Cacao Nibs raw  

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 267 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1602 g
Składniki: kakao ziarna kruszone surowe* 100% 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne surowe kruszone ziarna kakao, 
otrzymane z najwyższej jakości ziaren kakaowca. 
Charakteryzują się wytrawnym kakaowym smakiem. 
Przetwarzane w niskich temperaturach w celu zacho-
wania maksymalnej ilości składników odżywczych. 
Stanowią podstawowy składnik czekolady. Mogą 
stanowić bazę dla wielu produktów czekoladowych, 
posypkę do lodów lub innych deserów, jak również 
dodatek do wszelkiego rodzaju przekąsek, koktajli, 
musli, ciast, a także do kawy i gorącej czekolady.      
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2805 kJ / 678 kcal; Tłuszcz - 
52 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 30 g; Wę-
glowodany - 29 g; w tym cukry - 1,5 g; Błonnik - 23 g; 
Białko - 12 g; Sól - 0,15 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g

Kakao ziarna surowe bio 
Cacao beans raw 

Gramatura netto: 200 g
Waga brutto sztuki: 217 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1302 g
Składniki: kakao ziarna surowe* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne surowe całe ziarna kakao, otrzyma-
ne z najwyższej jakości ziaren kakaowca. Charaktery-
zują się wytrawnym kakaowym smakiem. Przetwa-
rzane w niskich temperaturach w celu zachowania 
maksymalnej ilości składników odżywczych. Stanowią 
podstawowy składnik czekolady. Mogą stanowić bazę 
dla wielu produktów czekoladowych lub dodatek do 
wszelkiego rodzaju przekąsek, lodów, koktajli, musli, 
ciast, deserów, jak również do kawy i gorącej czeko-
lady.   
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2795 kJ / 676 kcal; Tłuszcz - 
52 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 33 g; Wę-
glowodany - 26 g; w tym cukry - 0,2 g; Błonnik - 26 g; 
Białko - 13 g; Sól - 0,2 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

Lucuma sproszkowana bio 
Lucuma powder  

Gramatura netto:  200 g
Waga brutto sztuki: 217 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1302 g
Składniki: lucuma sproszkowana* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna lucuma w postaci proszku wytwa-
rzana jest z miąższu tropikalnego owocu lucumy. 
Charakteryzuje się słodkim smakiem, podobnym do 
karmelu i syropu klonowego. Idealna do przygotowy-
wania domowych deserów, jako dodatek smakowy do 
lodów, koktajli mlecznych, tortów, ciast, ciasteczek i 
pieczywa. 
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 1331 kJ / 316 kcal; Tłuszcz - 
1,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 61 g; w tym cukry - 33 g; Błonnik - 21 g; 
Białko - 4,8 g; Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g



Maca (korzeń) w proszku bio 
Maca (root) powder   

Gramatura netto:  150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: maca (korzeń) w proszku* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny sproszkowany korzeń maca od se-
tek lat stanowi podstawowy element diety w krajach 
Ameryki Południowej. Jest rośliną występującą na 
najwyższych partiach gór. Ma delikatnie słodki, ko-
rzenny smak. Charakteryzuje się wysoką zawartością 
błonnika. 
Zalecane spożycie: ok. 5 g (mała łyżeczka) dziennie z 
wodą lub ulubionym napojem. Polecamy również do 
koktajli, soków, sałatek, surówek, jogurtów, deserów 
lub jako mąkę do domowych wypieków. Maca pasuje 
także jako składnik nadzienia lub jako posypka.
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1564 kJ / 369 kcal; Tłuszcz - 1,3 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 0,1 g; Węglowodany - 76 g; w tym 
cukry - 24 g; Błonnik - 6,7 g; Białko - 10 g; Sól - 0,05 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

Nasiona babki jajowatej bio 
Plantago ovata seeds 

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 267 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1602 g
Składniki: nasiona babki jajowatej* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Nasiona babki jajowatej, z uwagi na bardzo 
wysoką zawartość błonnika, stają się coraz bardziej 
popularne. W obecności wody, uwalniają śluz i two-
rzą żel ułatwiający przesuwanie treści zalegających w 
jelitach. Nasiona można spożywać w postaci napoju, 
zalane wodą, mlekiem lub sokiem owocowym. Mogą 
stanowić także dodatek do pieczywa lub zagęszczacz 
do zup i sosów.
Zalecane spożycie: nie więcej niż 5 łyżeczek dziennie 
i zachować ostrożność w podawaniu dzieciom. Pod-
czas spożywania nasion pić dużej ilości płynów.     
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1030 kJ / 251 kcal; Tłuszcz - 4,4 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 0,6 g; Węglowodany - 3,9 g; w tym 
cukry - 0,6 g; Błonnik - 64 g; Białko - 17 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

250 g150 g
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Spirulina w proszku (glony) bio 
 Spirulina powder

Gramatura netto:  200 g
Waga brutto sztuki: 217 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1302 g
Składniki: spirulina w proszku (glony)* 100% (*certy-
fikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna spirulina to rodzaj zielononiebie-
skiej mikroalgi o kształcie spirali. Zawiera naturalny 
barwnik chlorofil. Jest źródłem błonnika oraz wyróż-
nia się bardzo wysoką zawartością pełnowartościo-
wego białka roślinnego.
Zalecane spożycie: ok. 5 g spiruliny (mała łyżeczka) 
dziennie. Popić dużą ilością wody. Można ją również 
dodać do kefirów, jogurtów, soków, a także wykorzy-
stać jako składnik makaronów, sosów, czy domowych 
ciasteczek. 
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
1466 kJ / 347 kcal; Tłuszcz - 5,9 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 1,1 g; Węglowodany - 11 g; w tym 
cukry - 3,0 g; Błonnik - 5,1 g; Białko - 60 g; Sól - 1,8 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

Pszenica młoda 
- trawa sproszkowana bio 

Young wheat - grass powdered 

Gramatura netto: 150 g
Waga brutto sztuki: 167 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1002 g
Składniki: pszenica młoda - trawa sproszkowana* 
100% (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna trawa pszeniczna uzyskana z mło-
dych pędów pszenicy. Nasiona sadzone są jesienią i 
w ciągu kilku miesięcy rozwoju przyswajają najcen-
niejsze składniki mineralne z żyznej gleby. Trawa psze-
niczna jest bogatym źródłem błonnika i pełnowarto-
ściowego białka roślinnego. Zawiera naturalny zielony 
barwnik chlorofil.
Zalecane spożycie: od 5 do 10 g (1-2 łyżeczki) dzien-
nie. Z trawy pszenicznej można przygotować pożywny 
sok zalewając chłodną wodą lub dodać proszek do 
koktajli owocowych, soków warzywnych, sałatek.
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna - 
819 kJ / 197 kcal; Tłuszcz - 1,3 g; w tym kwasy tłusz-
czowe nasycone - 0,2 g; Węglowodany - 12,7 g; w tym 
cukry - 12,6 g; Błonnik - 29 g; Białko - 19 g; Sól - 0,13 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

150 g

Nasiona konopi łuskane bio 
Hemp seeds hulled

Gramatura netto:  200 g
Waga brutto sztuki: 217 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1302 g
Składniki: nasiona konopi łuskane* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne nasiona konopi łuskane (siemię ko-
nopne) to bardzo ciekawy i cenny dodatek do diety. 
Stanowi doskonałe urozmaicenie każdej potrawy. Po-
lecamy jako składnik pieczywa, produktów mącznych, 
dodatek do sałatek oraz jako posypkę, m.in. do kasz. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 2353 kJ / 569 kcal; Tłuszcz - 
48 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 4,3 g; Wę-
glowodany - 3,3 g; w tym cukry - 2,4 g; Białko - 25 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

200 g

Nasiona babki płesznik bio 
Psyllium seeds  

Gramatura netto:  250 g
Waga brutto sztuki: 264 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 1584 g
Składniki: nasiona babki płesznik* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Babka płesznik to jednoroczna roślina śród-
ziemnomorska, której najbardziej wartościową czę-
ścią są nasiona. Z uwagi na bardzo wysoką zawartość 
błonnika, stają się coraz bardziej popularne. Nasiona 
można spożywać w postaci napoju, zalane wodą, mle-
kiem lub sokiem owocowym lub jako składnik dese-
rów, panierka do mięs lub zagęszczacz.
Zalecane spożycie: nie więcej niż 5 łyżeczek dziennie 
i zachować ostrożność w podawaniu dzieciom. Pod-
czas spożywania nasion pić dużej ilości płynów.
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 1030 kJ / 251 kcal; Tłuszcz - 
4,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 3,9 g; w tym cukry - 0,5 g; Błonnik - 64 g; 
Białko - 17 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję. 

250 g
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Fasolka adzuki bio 
Adzuki beans

Ciecierzyca bio 
Chickpeas 

Fasolka biała bio 
White beans   

Fasolka biała Jaś bio 
Broad beans  

Gramatura netto: 400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6144 g
Składniki: ciecierzyca* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne ziarno ciecierzycy świetnie nadaje 
się do wszelkiego rodzaju past z dodatkiem oliwy i 
świeżych ziół, a także do zup, potraw jednogarnko-
wych, sosów i sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną cieciorkę należy 
gotować w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 60 min. 
Ciecierzycę solimy dopiero pod koniec gotowania. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1445 kJ / 343 kcal; Tłuszcz - 
4,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,6 g; Wę-
glowodany - 45 g; w tym cukry - 11 g; Błonnik - 17 g; 
Białko - 22 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

1 kg

400 g

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: fasolka adzuki* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasolka adzuki charakteryzuje się 
słodko - orzechowym smakiem. Polecamy  jako doda-
tek do ryżu i innych potraw zbożowych oraz do past, 
pasztetów, zup i potraw jednogarnkowych. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną kilka 
godzin i przepłukaną fasolę należy gotować do mięk-
kości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 60 min. Faso-
lę solimy dopiero pod koniec gotowania. 
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 1534 kJ / 363 kcal; Tłuszcz - 
0,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 0 g; Błonnik - 13 g; 
Białko - 20 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: fasolka biała* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasolka biała to znana i chętnie sto-
sowana roślina strączkowa. Jest doskonałym źródłem 
błonnika i białka roślinnego. Polecamy do zup, dań 
jednogarnkowych (doskonała z warzywami), paszte-
tów i past. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną fasolę gotować do 
miękkości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 60 min. 
Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania. 
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1195 kJ / 284 kcal; Tłuszcz - 
1,6 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 35 g; w tym cukry - 2,2 g; Błonnik - 23 g; 
Białko - 21 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: fasolka biała Jaś* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasolka biała Jaś jest szczególnie 
znana jako główny składnik popularnej na polskich 
stołach „fasolki po bretońsku”. Doskonale nadaje się 
do zup, potraw jednogarnkowych, past i pasztetów, a 
także do sałatek. Jest doskonałym źródłem błonnika i 
białka roślinnego. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną fasolę należy goto-
wać do miękkości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 
60 min. Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1243 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 36 g; w tym cukry - 2,3 g; Błonnik - 24 g; 
Białko - 23 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g
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Fasolka czarna bio 
Black beans 

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: fasolka czarna* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasolka czarna jest rośliną strączko-
wą o lekko słodkim smaku. Jest doskonałym źródłem 
błonnika i białka roślinnego. Doskonała w postaci pa-
sty (zmielona po ugotowaniu) z dodatkiem ziół i przy-
praw, a także jako dodatek do zup, dań warzywnych 
lub zbożowych. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną fasolę należy goto-
wać do miękkości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 
60 min. Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1243 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 36 g; w tym cukry - 2,3 g; Błonnik - 24 g; 
Białko - 23 g; Sól - 0,03 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Fasolka czerwona kidney bio 
Red Kidney beans

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: fasolka czerwona kidney* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna czerwona fasola Kidney jest rośliną 
strączkową. Nazwa fasolki pochodzi od nerkowatego 
kształtu nasion. Jest doskonałym źródłem błonnika i 
białka roślinnego. Polecamy do zup i potraw jedno-
garnkowych np. chili con carne oraz jako składnik sa-
łatek zarówno na ciepło jak i na zimno, a po zmikso-
waniu do past i pasztetów. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną fasolę należy goto-
wać do miękkości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 
60 min. Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania.  
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 1170 kJ / 279 kcal; Tłuszcz - 
0,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g; Wę-
glowodany - 29 g; w tym cukry - 2,2 g; Błonnik - 28 g; 
Białko - 26 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Fasolka mung bio 
Mung beans   

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1017 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6102 g
Składniki: fasolka mung* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasola mung jest jedną z najbardziej 
wartościowych gatunków fasoli. Niezwykle pożywna, 
wyśmienicie smakuje z warzywami i kaszami, a także 
jako dodatek do zup lub sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną kilka 
godzin i przepłukaną fasolę należy gotować w świeżej, 
nieosolonej wodzie ok. 45 min. Fasolę solimy dopiero 
pod koniec gotowania.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1332 kJ / 316 kcal; Tłuszcz - 
1,3 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 44 g; w tym cukry - 6,6 g; Błonnik - 16 g; 
Białko - 24 g; Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg

Fasolka pinto bio 
Pinto beans   

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 417 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2502 g
Składniki: fasolka pinto* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna fasolka pinto to dekoracyjna roślina 
strączkowa. Bordowe kropki sprawiają, że dania z jej 
dodatkiem, nabierają oryginalnego i ciekawego wy-
glądu. Znakomicie pasuje do dań z kukurydzą i ryżem, 
a także do zup, sosów, dań duszonych, sałatek. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 12 godzin i przepłukaną fasolę należy goto-
wać do miękkości w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 
60 min. Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1113 kJ / 264 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 45 g; w tym cukry - 0,6 g; Błonnik - 15 g; 
Białko - 11 g; Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g
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Groch zielony cały bio 
 Green peas whole

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: groch zielony cały* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny groch zielony to jedna z najpopu-
larniejszych roślin strączkowych. Świetnie nadaje sie 
do przyrządzenia wszelkiego rodzaju past i pasztetów 
oraz jako dodatek do dań obiadowych i zup. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczony kilka 
godzin i przepłukany groch gotować do miękkości w 
świeżej, nieosolonej wodzie ok. 60 min. Groch solimy 
dopiero pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1276 kJ / 303 kcal; Tłuszcz - 
1,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 41 g; w tym cukry - 3,5 g; Błonnik - 17 g; 
Białko - 23 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Groch zielony połówki bio 
 Green split peas

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: groch zielony połówki* 100% (*certyfiko-
wany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny groch zielony to jedna z najpopu-
larniejszych roślin strączkowych. Świetnie nadaje sie 
do przyrządzenia wszelkiego rodzaju past i pasztetów 
oraz jako dodatek do dań obiadowych i zup. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczony kilka 
godzin i przepłukany groch gotować do miękkości w 
świeżej, nieosolonej wodzie ok. 45 min. Groch solimy 
dopiero pod koniec gotowania.  
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1276 kJ / 303 kcal; Tłuszcz - 
1,4 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,3 g; Wę-
glowodany - 41 g; w tym cukry - 3,5 g; Błonnik - 17 g; 
Białko - 23 g; Sól - 0,06 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Groch żółty bio 
Yellow peas

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: groch żółty* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczny groch żółty znajduje zastosowanie 
głównie w  tradycyjnych potrawach, takich jak gro-
chówka czy wigilijny groch z kapustą i grzybami. Jest 
doskonałym źródłem białka roślinnego. Polecamy tak-
że do zup, potraw jednogarnkowych, jako nadzienie 
do pierogów, past do chleba, pasztetów. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczony kilka 
godzin i przepłukany groch gotować do miękkości w 
świeżej, nieosolonej wodzie ok. 45 minut.  Groch soli-
my dopiero pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1576 kJ / 372 kcal; Tłuszcz - 
1,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 63 g; w tym cukry - 8 g; Białko - 25 g; 
Sól - 0,04 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Mix strączkowych bio 
Legumes mix

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: ciecierzyca*, fasolka Pinto*, fasolka biała*, 
fasolka czarna*, soczewica zielona*, soczewica zie-
lona (mała)*, fasolka Kidney*, soczewica czerwona* 
(*certyfikowany składnik ekologiczny).
Opis: Mix roślin strączkowych to oryginalna mieszan-
ka ekologicznych ziaren strączkowych.  Polecamy do 
zup, dań jednogarnkowych (doskonały z warzywami), 
pasztetów i past. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczony co 
najmniej 12 godzin i przepłukany mix gotować  w 
świeżej, nieosolonej wodzie ok. 60 min. Posolić pod 
koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1253 kJ / 298 kcal; Tłuszcz - 
2,0 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 36 g; w tym cukry - 2,4 g; Błonnik - 22 g; 
Białko - 23 g; Sól - 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g
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Soczewica brązowa bio 
Brown lentils 

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: soczewica brązowa* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna soczewica brązowa jest znakomi-
tym składnikiem dań jednogarnkowych oraz dodat-
kiem do zup, sałatek, dań z warzyw, gulaszu, puree. 
Znajduje powszechne zastosowanie przy wyrobie we-
getariańskich pasztetów i pieczywa. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną socze-
wicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 
2 porcje wody)  ok. 45 min. Posolić pod koniec goto-
wania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1241 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 30 g; w tym cukry - 2,0 g; Białko - 26 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Soczewica czarna Beluga bio 
Black lentils Beluga

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: soczewica czarna Beluga* 100% (*certyfi-
kowany składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna soczewica czarna Beluga to jedna 
z ciekawszych odmian soczewicy. Nazwa Beluga na-
wiązuje do kawioru, do którego soczewica czarna jest 
bardzo podobna. Beluga doskonale nadaje się jako 
dodatek do zup, dań jednogarnkowych oraz pikant-
nych przekąsek. Dobrze komponuje się z sałatkami 
oraz daniami z warzyw. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną socze-
wicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 
2 porcje wody) ok. 45 min. Posolić pod koniec goto-
wania.
Wartość odżywcza w 100 g: 
Wartość energetyczna - 1241 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 30 g; w tym cukry - 2,0 g; Białko - 26 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Soczewica czerwona bio 
Red lentils   

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6144 g
Składniki: soczewica czerwona* 100% (*certyfikowa-
ny składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna soczewica czerwona to pozbawiona 
łupinki soczewica brązowa. Dzięki obłuszczeniu socze-
wica czerwona jest lepiej przyswajana przez organizm. 
Soczewica czerwona jest podatna na rozgotowanie, 
dlatego najlepiej nadaje się jako dodatek do zup, dań 
jednogarnkowych oraz pikantnych przekąsek. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną socze-
wicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 
2 porcje wody) ok. 25 min. Posolić pod koniec goto-
wania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1597 kJ / 378 kcal; Tłuszcz - 
2,2 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,4 g; Wę-
glowodany - 59 g; w tym cukry - 2,0 g; Białko - 25 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg

Soczewica zielona bio 
Green lentils   

Gramatura netto:  400 g, 1 kg
Waga brutto sztuki: 414 g, 1024 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g, 6144 g
Składniki: soczewica zielona* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna soczewica zielona charakteryzuje 
się bardzo delikatnym smakiem. Doskonale nadaje się 
jako dodatek do zup, sałatek, dań z warzyw, gulaszu. 
Idealnie sprawdza się w daniach jednogarnkowych. 
Można z niej przygotować pasty kanapkowe lub farsz 
do wypełniania pierogów, krokietów, pasztecików, a 
nawet pieczeni mięsnych. 
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną socze-
wicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 
2 porcje wody) ok. 25 min. Posolić pod koniec goto-
wania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1241 kJ / 296 kcal; Tłuszcz - 
1,1 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,2 g; Wę-
glowodany - 30 g; w tym cukry - 2,0 g; Białko - 26 g; 
Sól - 0,02 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

1 kg
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Soczewica żółta bio 
 Yellow lentils

Gramatura netto: 400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: soczewica żółta* 100% (*certyfikowany 
składnik ekologiczny).
Opis: Ekologiczna soczewica żółta charakteryzuje się 
bardzo delikatnym smakiem. Ma tendencję do rozpa-
du po ugotowaniu, dlatego doskonale nadaje się jako 
dodatek do zup, czy gulaszów. Idealnie sprawdza się 
również w daniach jednogarnkowych. Można z niej 
przygotować pasty kanapkowe lub farsz do wypełnia-
nia pierogów, krokietów, pasztecików, a nawet piecze-
ni mięsnych.
Sposób przygotowania: uprzednio wypłukaną socze-
wicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 
2 porcje wody) przez ok. 25 min. Posolić pod koniec 
gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1471 kJ / 348 kcal; Tłuszcz - 
2,5 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g; Wę-
glowodany - 51 g; w tym cukry - 0 g; Białko - 6 g; Sól 
- 0,09 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, 
soję.

400 g

Soja bio
Soya beans

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: soja* 100% (*certyfikowany składnik eko-
logiczny).
Opis: Ekologiczne ziarno soi to jeden z najpopular-
niejszych produktów azjatyckich. Doskonale spraw-
dza się jako dodatek do dań jednogarnkowych, zup, 
potraw warzywnych, warzywno-mięsnych, sałatek. 
Rozdrobniona jest idealna do potraw mącznych, past, 
kotletów. Ziarno soi zawiera wysoką zawartość białka, 
stanowi podstawę diety wegetariańskiej i wegańskiej. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 8 godzin soję, gotować w lekko osolonej 
wodzie w proporcji 1:2,5 (1 porcja soi na 2,5 porcje 
wody) ok. 60 min.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1783 kJ / 427 kcal; Tłuszcz - 
20 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 2,9 g; Wę-
glowodany - 21 g; w tym cukry - 7,3 g; Białko - 36 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam.
 

400 g

Soja czarna bio 
Soya beans black

Gramatura netto:  400 g
Waga brutto sztuki: 414 g
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: 2484 g
Składniki: soja czarna* 100% (*certyfikowany skład-
nik ekologiczny).
Opis: Ekologiczne ziarno soi to jeden z najpopular-
niejszych produktów azjatyckich. Doskonale spraw-
dza się jako dodatek do dań jednogarnkowych, zup, 
potraw warzywnych, warzywno-mięsnych, sałatek. 
Rozdrobniona jest idealna do potraw mącznych, past, 
kotletów. Ziarno soi zawiera wysoką zawartość białka, 
stanowi podstawę diety wegetariańskiej i wegańskiej. 
Sposób przygotowania: uprzednio namoczoną co 
najmniej 8 godzin soję, gotować w lekko osolonej 
wodzie w proporcji 1:2,5 (1 porcja soi na 2,5 porcje 
wody) ok. 60 min.
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna - 1783 kJ / 427 kcal; Tłuszcz - 
20 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 2,9 g; Wę-
glowodany - 21 g; w tym cukry - 7,3 g; Białko - 36 g; 
Sól - 0 g.
Informacja alergenna: Produkt może zawierać aler-
geny: gluten, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam.

400 g

Nie znalazłeś produktu, 
który chcesz mieć na półce?

Sprawdź jakie nowości wprowadzimy 
wkrótce do oferty (strona 74) 

lub napisz do nas na adres
l.wisniewski@bioplanet.pl

Sprawdzimy możliwość wprowadzenia 
takiego produktu do naszej oferty!
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Jaja bio (6 szt.)
Eggs   

Jaja bio (10 szt.)
Eggs   

Jaja kury zielononóżki bio 
Eggs green-leg hen   

Kod systemu hodowli: 0 (jaja z chowu ekologicznego)
Klasa wagowa: M
Klasa: A
Ilość w op. zbiorczym: 10 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: ok. 700 g
Opis: Ekologiczne jaja Bio Planet to jaja najwyższej jakości. Pochodzą wy-
łącznie ze sprawdzonych gospodarstw, pozostających pod stałą kontrolą 
jednostek certyfikujących oraz służb sanitarnych.Nasze kury żyją w nie-
wielkich stadach, w dobrych warunkach fitosanitarnych z dostępem do 
wybiegów i pastwisk. Taki dobrostan zwierząt umożliwia uniknięcie sto-
sowania antybiotyków i innych leków. Do karmienia stosowane są eko-
logiczne karmy, które powodują naturalny wzrost i wysoką zdrowotność 
zwierząt. Ekologiczni rolnicy zapewniają zwierzętom wygodne, pozbawio-
ne stresu bytowanie zgodne z ich naturalnymi potrzebami. Dzięki stałe-
mu dostępowi do otwartej przestrzeni, ekologiczne kury są szczęśliwe i 
zrelaksowane. 

10 szt / M

Kod systemu hodowli: 0 (jaja z chowu ekologicznego)
Klasa wagowa: M
Klasa: A
Ilość w op. zbiorczym: 6 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: ok. 420 g
Opis: Ekologiczne jaja Bio Planet to jaja najwyższej jakości. Pochodzą wy-
łącznie ze sprawdzonych gospodarstw, pozostających pod stałą kontrolą 
jednostek certyfikujących oraz służb sanitarnych.Nasze kury żyją w nie-
wielkich stadach, w dobrych warunkach fitosanitarnych z dostępem do 
wybiegów i pastwisk. Taki dobrostan zwierząt umożliwia uniknięcie sto-
sowania antybiotyków i innych leków. Do karmienia stosowane są eko-
logiczne karmy, które powodują naturalny wzrost i wysoką zdrowotność 
zwierząt. Ekologiczni rolnicy zapewniają zwierzętom wygodne, pozbawio-
ne stresu bytowanie zgodne z ich naturalnymi potrzebami. Dzięki stałe-
mu dostępowi do otwartej przestrzeni, ekologiczne kury są szczęśliwe i 
zrelaksowane. 

6 szt / M

Kod systemu hodowli: 0 (jaja z chowu ekologicznego)
Klasa wagowa: S, M, L
Klasa: A
Ilość w op. zbiorczym: 10 sztuk
Waga brutto op. zbiorczego: ok. 515 g, ok. 650 g, ok. 705 g
Opis: Ekologiczne jaja kury zielononóżki to jaja najwyższej jakości, pocho-
dzące wyłącznie ze sprawdzonych gospodarstw, pozostających pod stałą 
kontrolą jednostek certyfikujących i służb sanitarnych. Jaja kur zielononó-
żek charakteryzują się obniżoną zawartością cholesterolu oraz są źródłem 
wielu cennych składników odżywczych. Zielononóżka kuropatwiana to 
polska rasa kur, obecnie występująca w stadach zachowawczych i hodow-
lach amatorskich. Nie nadają się do chowu klatkowego i dużych hodowli, 
za to doskonale chowają się w małych stadach. Ekologiczni rolnicy zapew-
niają kurom wygodne, pozbawione stresu bytowanie zgodne z ich natural-
nymi potrzebami. Kury żyją w niewielkich stadach w dobrych warunkach 
fitosanitarnych z dostępem do świeżej trawy i wolnego wybiegu. Do kar-
mienia stosowane są ekologiczne karmy, które pozytywnie wpływają na 
naturalny wzrost i zdrowotność zwierząt. 

10 szt / S

10 szt / M

10 szt / L
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Marki dystrybuowane przez Bio Planet S.A.

aus 100 % Bio-Butter
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• białko konopne 350 g 
• błonnik witalny 250 g 
• chia biała 200 g, 400 g 
• fasolka czerwona kidney 1 kg
• jaglanki (2 rodzaje) 400 g lub 500 g 
• jagody goji 1 kg 
• kasza gryczana palona 1 kg
• kasza orkiszowa 1 kg 
• len złoty (siemię lniane) 1 kg 
• matcha sproszkowana 100 g
• mąka kasztanowa 400 g
• mąka teff 400 g
• orzechy laskowe 1 kg 
• orzeszki ziemne prażone 1 kg 
• orzeszki ziemne surowe 350 g
• pestki moreli gorzkie 1 kg 
• quinoa biała 500 g
• quinoa czerwona 500 g
• quinoa trójkolorowa 500 g 
• ryż trójkolorowy 400 g 
• soczewica czarna beluga 1 kg
• soja (uprawiana w Polsce) 400 g
• sorgo (ziarno) 500 g 
• syrop jęczmienny 350 g
• syrop orkiszowy 350 g
• topinambur suszony (chipsy) 75 g

Wkrótce w ofercie Bio Planet S.A.:
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7 925
litrów mniej zużytej wody 

1 159
km krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej 

1 488
kWh mniej zużytej energii 

465
kg mniej zużytego drewna 

286
kg mniej odpadów

116
kg mniej gazów cieplarnianych

Bio Planet S.A.

Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno
(woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni)

Adres korespondencyjny:
Fabryczna 9B, 05-084 Leszno 
(woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni) 

NIP: PL 586-216-07-38
REGON:220148650
KRS:0000513365
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (opłacony): 2.800.000 zł
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o:Kontakt:

tel. (+48) 22 725-86-21
tel. (+48) 22 725-76-94     
tel. (+48) 22 725-68-05
fax (+48) 22 725-68-06

mail: info@bioplanet.pl
www.bioplanet.pl
www.gotujwstylueko.pl


