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3 Bit
PIE000101

Adwokat
PIE000102

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), śmietana (33%), mąka pszenna, jaja,  
cukier, mąka krupczatka, krem toffi ( syrop glukozowo - fruktozowy, 
woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej roślinny, skrobia modyfikowana, 
dekstroza, substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne w proszku, 
mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku, stabilizatory, aro-
maty, barwniki, sub. Konserwujące , sól, regulator kwasowości), her-
batniki, olej rzepakowy, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe 
ilości glutenu, mleka , jaj i soli), żelatyna spożywcza, kakao, substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), czekolada 
[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecy-
tyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka), wiórki 
kokosowe. 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: cukier, mąka pszenna, jaja, mleko (3,2%), masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulga-
tory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten),  miód, krem 
toffi (syrop glukozowo - fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej 
rzepakowy, skrobia modyfikowana, dekstroza, substancja utrzymująca 
wilgoć, mleko pełne w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwat-
ka w proszku, stabilizatory, aromaty, barwniki, sub. Konserwujące, sól, 
regulator kwasowości), płatki migdałowe, budyń o smaku śmietanko-
wym (skrobia, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik ryboflawiny, 
możliwa obecność glutenu i mleka), soda. 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Sahne (33%), Weizenmehl, Eier, Zucker, dop-
pelgriffiges Weizenmehl, Sahne, Toffee (Glukose-Fructose-Sirup, Was-
ser, Zucker, Pflanzenfett, Pflanzenöl, modifizierte Stärke, Dextrose, 
Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Molkenpulver, 
Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Salz, Säu-
reregulator), Kekse, Rapsöl, Vanillezucker (Zucker,Aromen, Spuren 
von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Speisegelatine, Kakao, Backtrieb-
mittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Schokolade 
[Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), 
Aroma, kann Milcheiweß enthalten], Kokosraspeln.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Zucker, Weizenmehl, Eier, Milch (3,2%), pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Honig, Toffeecre-
me (Glucose-Fructose-Sirup, Wasser, Zucker, pflanzliches Fett, Rap-
söl, modifizierte Stärke, Dextrose,  Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver,  
Magermilchpulver, Molkepulver, Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, 
Konservierungsunter Salz, Säureregulator), Mandeln, Pudding mit 
Sahnegeschmack (Stärke, modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe Ri-
boflavin, kann Gluten und Milch enthalten) Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

Eierlikörkuchen

3 Bit Kuchen
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Budyniowiec
PIE000105

Bajeczne
PIE000104

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), śmietana (33%), jaja, mąka pszenna, miód, 
cukier, toffi (syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz, 
tłuszcz roślinny, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, dekstroza, 
substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne w proszku, mleko odtłusz-
czone w proszku, stabilizatory, aromaty, barwniki, substancje konser-
wujące, sól, regulator kwasowości), budyń śmietankowy 5% (skrobie, 
skrobia modyfikowana, aromat, barwnik ryboflawiny, gluten, mleko), 
soda, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe 
ilości glutenu, mleka, jaj i soli). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: krem ajerkoniakowy (syrop glukozowo - fruktozowy, 
woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej roślinny, alkohol etylowy wani-
liowy, stabilizatory, skrobia modyfikowana, dekstroza, glicerol, mleko 
pełne w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku, 
barwnik, aromaty, substancje konserwujące, sól, regulator kwasowo-
ści), śmietana (33%), cukier, mąka pszenna, jaja, mąka ziemniaczana, 
olej rzepakowy, żelatyna  spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aro-
maty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), kakao, płatki migda-
łowe, substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany  
wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

Märchenkuchen

Puddingkuchen

ZUTATEN: Milch (3,2%), Sahne (33%), Eier, Weizenmehl, Zucker, Ho-
nig, Toffee (Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, Fett, pflanzli-
ches Fett, Rapsöl, modifizierte Stärke, Dextrose, Feuchthaltemittel, 
Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, 
Konservierungsmittel, Salz, Säureregulator), Vanillecreme (5% Stär-
ke, modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoff Riboflavin, Gluten, Milch), 
Natrium, Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Eierlikörcreme (Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, 
pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, Ethylalkohol, Vanille, Stabilisatoren, 
modifizierte Stärke, Dextrose, Glycerin, Vollmilchpulver, Magermilch-
pulver, Molkepulver, Farbstoff, Aromen, Konservierungsmittel, Salz, 
Säureregulator), Sahne (33%), Zucker, Weizenmehl, Eier, Kartoffel-
mehl, Rapsöl, Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren 
von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Kakao, Mandeln, Backtriebmittel 
(Diphosphate, Natriumkarbonat, Calciumphosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Chmurka
PIE000107

Cappuccino 
PIE000106

Wolkenkuchen

Cappuccinokuchen

SKŁADNIKI: śmietana (33%), mąka pszenna, płatki migdałowe, jaja, 
cukier, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, ser-
watka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik  
b-karoten), porzeczka w żelu (30% porzeczki czerwonej, 30% porzeczki 
czarnej, cukier, woda, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości, 
cytrynian sodu, sorbinian potasu, aromat), żelatyna spożywcza, cukier 
waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), 
substancja spulchniająca (difosforan, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Weizenmehl, Mandeln, Eier, Zucker, pflan-
zliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, 
Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Sta-
chelbeerengel (30% rote Johannisbeere, 30% schwarze Johannisbeere, 
Zucker, Wasser, modifizierte Stärke, Säureregulator, Natriumcitrat, 
Kaliumsorbat, Aroma), Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, 
Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Dipho-
sphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgato-
ry, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka ziemnia-
czana, czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulga-
tory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka 
mleka], kakao, wiórki kokosowe, soda, kawa rozpuszczalna, cukier wa-
niliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), sub-
stancja spulchniająca (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Weizenmehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgato-
ren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Kartoffelmehl, 
Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 
(Sojalecithin), Aroma, kann Milchprotein enthalten], Kakao, Koko-
schips, Soda, Instant-Kaffee, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren 
von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Na-
triumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Ciasto Szefa
PIE000170

Ciasto Ananas
PIE000108

Ananaskuchen

Chefkuchen

SKŁADNIKI: ananas z puszki 50%, śmietana (33%), galaretka o smaku 
cytrynowym (cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, 
barwnik E104 (Alginian sodu), żółcień chinolinowa), cukier, mąka 
pszenna, jaja, olej rzepakowy, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śla-
dowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), żelatyna spożywcza, substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), mąka 
ziemniaczana.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), cukier, jaja, śmietana (33%), mąka krup-
czatka, herbatniki, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślin-
ne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytryno-
wy, aromat, barwnik b-karoten), mąka pszenna, kakao, krem toffi 
(syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej 
roślinny, skrobia modyfikowana, dekstroza, substancja utrzymu-
jąca wilgoć, mleko pełne w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, 
serwatka w proszku, stabilizatory, aromaty, barwniki, sub. Konser-
wujące, sól, regulator kwasowości), powidła śliwkowe [śliwka wę-
gierska, cukier, kwas cytrynowy, konserwant: E202 (Sorbinian 
potasu), E211 (Benzoesan sodu)], żelatyna spożywcza, soda, cu-
kier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj 
i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany  
wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Dosen Ananas 50%, Sahne (33%), Gelee mit Zitronenaroma 
(Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff E 104 (Natriu-
malginat), Chinolingelb), Zucker, Weizenmehl, Eier, Rapsöl, Vanille-
zucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Speisegelatine, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumkarbonat, Cal-
ciumphosphate), Kartoffelmehl.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Zucker, Eier, Sahne (33%), doppelgriffi-
ges Weizenmehl, Kekse, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzli-
che Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff b-Carotin), Weizenmehl, Kakao, Toffeecreme (Glu-
kose-Fructose-Sirup, Wasser, Zucker, pflanzliches Fett, pflanzliches 
Öl, modifizierte Stärke, Dextrose, Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver, 
Magermilchpulver, Molkepulver, Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, 
Konservierungsstoffe, Salz, Säureregulator), Pflaumenmus [ungarische 
Pflaume, Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: E 202 (Ka-
liumsorbat), E 211 (Natriumbenzoat)], Speisegelatine, Soda, Vanil-
lezucker (Zucker, Aroma Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Cycki Murzynki
PIE000110

Comber
PIE000109

Schokokuchen mit Rum

Mohn-Kokos Kuchen

SKŁADNIKI: masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda,  
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), cukier, mąka pszenna, jaja, herbata czarna, czekolada 
[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecy-
tyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], orzechy 
arachidowe, kakao, aromat rumowy, substancja spulchniająca (difos-
forany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, jaja, 
cukier, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka 
w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-ka-
roten), czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulga-
tory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka 
mleka], biszkopty, mak, wiórki kokosowe, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchnia-
jąca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser,  
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff  
b-Carotin), Zucker, Weizenmehl, Eier, schwarzer Tee, Schokola-
de [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 (So-
jalecithin), Aroma, kann Milchprotein enthalten], Erdnüsse, Ka-
kao, Rumaroma, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat,  
Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Weizenmehl, Kartoffelmehl, Eier, Zucker, 
pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molken-
pulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Caro-
tin), Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter , Emulgatoren: 
E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweß enthalten], Kekse, Mohn, 
Kokos, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz), Backtriebmittel  (Diphosphate, Natriumkarbonat, Calcium-
phosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Cygan
PIE000112

Cycki Teściowej
PIE000111

Mohn-Kokos Kuchen mit Götterspeise

Schoko-Cremekuchen mit Götterspeise

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulga-
tory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka krup-
czatka, galaretka o smaku truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzo-
wa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czerwień koszenilowa)], 
biszkopty, mąka ziemniaczana, mak, wiórki kokosowe, kakao, czekola-
da [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (le-
cytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], cukier 
waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), 
substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Weizenmehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver , Emulgato-
ren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), doppelgriffiges 
Weizenmehl, Gelee mit Erdbeergeschmack [Zucker, Gelatine, Zitronen-
säure, Aroma, Farbstoff E 124 (Cochenillerot)], Biscuits, Kartoffelmehl 
, Mohn, Kokosflocken, Kakao, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Ka-
kaobutter, Emulgator: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweiß 
enthalten], Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, 
Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Cal-
ciumphosphat)

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, mleko (3,2%), jaja, cukier, powidła śliwko-
we [śliwka węgierska, cukier, kwas cytrynowy, aromat, konserwanty: 
E202 (Sorbinian potasu), E211 (Benzoesan sodu)], galaretka o smaku 
truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aro-
mat, barwnik E 124 (czerwień koszenilowa)], olej rzepakowy, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), czeko-
lada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (le-
cytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], mąka 
ziemniaczana, wiórki kokosowe, soda, kakao, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Milch (3,2%), Eier, Zucker, Pflaumenmus 
[ungarische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, Aroma, Konservierung-
smittel: E 202 (Kaliumsorbat), E 211 (Natriumbenzoat)], Gelee mit 
Erdbeergeschmack (Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farb-
stoff E 124, Cochenillerot), Rapsöl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle 
und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff b-Carotin), Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kaka-
obutter, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweß 
enthalten], Kartoffelmehl, Kokosflocken, Soda, Kakao, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Cytrynowe
PIE000114

Cynamonowiec
PIE000113

Zimtkuchen

Zitronenkuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), jabłka prażone [jabłka 90%, 
skrobia modyfikowana, kwasek cytrynowy, kwas askorbinowy, E211 
(benzoesan sodu), E202 (sorbinian potasu)], mleko (3,2%), olej rzepa-
kowy, mąka ziemniaczana, powidła śliwkowe [śliwka węgierska, cukier, 
kwas cytrynowy, aromat, konserwant: E202 (sorbinian potasu), E211 
(benzoesan sodu)], śmietana (33%), galaretka o  smaku cytrynowym 
[cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E104 
(żółcień chinolinowa)], rodzynki, żelatyna spożywcza, kakao, cynamon 
2%, miód, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka, jaj i soli).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäu-
re, Aroma, Farbstoff b-Carotin), gebratene Äpfel [Äpfel 90% modifi-
zierte Stärke, Zitronensäure, Ascorbinsäure, E211 (Natriumbenzoat), 
E202 (Kaliumascobat)], Milch (3,2%), Rapsöl, Kartoffelmehl, Pflau-
menmus [ungarische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, Aroma, Kon-
servierungsmittel: E202 (Kaliumascobat), E211 (Natriumbenzoat)], 
Sahne (33%), Gelee mit Zitronenaroma [Zucker, Gelatine, Zitronen-
säure, Aroma, Farbstoff: E104 (Chinolingelb)], Rosinen, Speisegelatine, 
Kakao, Zimt 2%, Honig, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: miszanka soft sand: cukier, mąka pszenna, skrobia pszen-
na, substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany 
wapnia), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia modyfikowana, emul-
gatory, mono i kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mleko-
wym, estry kwasów tłuszczowych poliglicerolu , sól , aromaty. Jaja, 
olej rzepakowy, woda.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mischung „Soft sand”: Zucker, Weizenmehl, Weizenstärke, 
Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), 
Magermilchpulver, modifizierte Stärke, Emulgatoren, Mono- und Di-
glyceride von Speisefettsäuren verestert mit Milchsäure, Speisefettsäu-
ren verestert mit Poliglycerin, Salz, Aroma, Eier, Rapsöl, Wasser.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Deserowe
PIE000116

Delicjanka
PIE000115

Cremekuchen mit Götterspeise

Dessertkuchen

ZUTATEN: gefrorene oder frische Erdbeeren (in der Saison) 30%, Sah-
ne 33%, Erdbeergelee [Zucker, Schweinegelatine, Zitronensäure, Aro-
ma, Farbstoff E124 (Cochenillerot)], Weizenmehl, Eier, Zucker, Kar-
toffelmehl, Rapsöl, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: jabłka, mleko (3,2%), masło roślinne (oleje roślinne, tłusz-
cze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cy-
trynowy, aromat, barwnik b-karoten), galaretka o smaku pomarań-
czowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy aromat, E110 
(żółcień pomarańczowa)], galaretka o smaku truskawkowym [cukier, 
żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czer-
wień koszenilowa)], cukier, mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy, mąka 
ziemniaczana, czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
emulgatory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać 
białka mleka], cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glu-
tenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany 
sodu, fosforany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Äpfel, Milch (3,2%), pflanzliches Öl (pflanzliche Öle, pflan-
zliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff b-Carotin), Gelee mit Orangengeschmack [Zucker, 
Gelatine, Zitronensäure Aroma, E110 (Gelborange)], Gelee mit Erd-
beergeschmack [Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: 
E124 (Cochenillerot)], Zucker, Weizenmehl, Eier, Rapsöl, Kartoffel-
mehl, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: 
E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  Milcheiweiß enthalten], Vanille-
zucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: truskawka mrożona lub świeża (w sezonie) 30 %, śmietana 
(33%), galaretka o smaku truskawkowym [cukier , żelatyna wieprzo-
wa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czerwień koszenilowa)], 
mąka pszenna, jaja, cukier, mąka ziemniaczana, olej rzepakowy , sub-
stancja spulchniająca (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.
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Drożdżowe z rodzynką
PIE000118

Drożdżowe z powidłami
PIE000117

Hefekuchen mit Pflaumenmus

Hefekuchen mit Rosinen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, powidła śliwkowe 33 % [śliwka 
węgierska, cukier, kwas cytrynowy, konserwant: E202 (Sorbinian po-
tasu), E211 (Benzoesan sodu)], mleko (3,2%), śmietana (18%), masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku 
z mleka, emulgatory, sól, regulator kwasowości, aromat, wit. A i D, 
barwniki, karoteny), olej roślinny, drożdże 2%.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Pflaumenmus 33% [ungarische Pflau-
me, Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: E202 (Kaliumsor-
bat), E 211 (Natriumbenzoat)], Milch (3,2%), Sahne (18%), pflanzliche 
Butter (pflanzliche Öle und pflanzliche Fette, Wasser, Molke, Milchpu-
lver, Emulgatoren, Salz, Säureregulatoren, Aroma, Vitamin A und D, 
Farbstoffe, Carotin), Pflanzenöl, Hefe 2%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Rosinen, 10%, Milch (3,2%), Sahne 
(18%), pflanzliches Öl (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kepulver aus Milch, Emulgatoren, Salz, Säureregulator, Aroma, Vita-
min A und D, Farbstoffe, Carotine), Pflanzenöl, Hefe 3%. 

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, rodzynki 10 %, mleko (3,2%), 
śmietana (18%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku z mleka, emulgatory, sól, regulator kwasowości, 
aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), olej roślinny, drożdże 3%.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.
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Drożdżowe z truskawkami
PIE000321

Drożdżowe z serem
PIE000119

Hefekuchen mit Quark

Hefekuchen mit Erdbeeren

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, ser twarogowy 33% mleko (3,2%), 
śmietana (18%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku z mleka, emulgatory, sól, regulator kwasowości, 
aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), olej rzepakowy, drożdże 2%.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, truskawka 28%, mleko (3,2%), 
śmietana (18%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku z mleka, emulgatory, sól, regulator kwasowości, 
aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), olej rzepakowy, drożdże 4%.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Quark 33%, Milch (3,2%), Sahne 
(18%), pflanzliches Öl (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kepulver aus Milch, Emulgatoren, Salz, Säureregulator, Aroma, Vita-
min A und D, Farbstoffe, Carotine), Rapsöl, Hefe 2%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Erdbeere 28%, Milch (3,2%), Sahne 
(18%), pflanzliches Öl (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kepulver aus Milch, Emulgatoren, Salz, Säureregulator, Aroma, Vita-
min A und D, Farbstoffe, Carotine), Rapsöl, Hefe, 4%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Fala
PIE000122

Duet
PIE000121

Wellen Kuchen

Käse-Mohn Kuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), kakao, jabłka świeże , bu-
dyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka 
w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: 
E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], mleko (3,2%), cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do 
pieczenia (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: ser twarogowy, mak, jaja, cukier, mąka pszenna, mąka 
ziemniaczana, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), mleko (3,2%), olej rzepakowy, budyń o smaku wanilio-
wym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne 
w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolino-
wa), aromat], zapach migdałowy, aromat, cukier waniliowy ( cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark, Mohn, Eier, Weizenmehl, Kartoffelmehl, Pflanzen-
butter (Pflanzenöle, Pflanzenfette, Wasser, Molkepulver, Emulgato-
ren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Milch (3,2%), 
Rapsöl, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vol-
lmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), 
Aroma], Mandelduft, Aroma, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren 
von Gluten, Milch, Eier und Salz), Backpulver (Diphosphat, Natrium-
carbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, Pflanzenbutter (Pflanzenöle, 
Pflanzenfette, Wasser, Molkepulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff Betacarotin), Kakao, frische Äpfel, Vanillepudding 
[Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, 
Natriumalginat, Farbstoff: E104 (Chinolingelb), Aroma], Milch (3,2%), 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eier und 
Salz), Backpulver (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Jabłecznik
PIE000124

Izaura
PIE000123

Käse-Kakao Kuchen

Apfelkuchen

SKŁADNIKI: ser twarogowy, mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulga-
tory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), kakao, mąka 
ziemniaczana, czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, 
emulgatory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawie-
rać białka mleka], substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, 
fosforany wapnia), wiórki kokosowe.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark, Mehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronen-
säure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Kakao, Kartoffelmehl, Schokolade 
[Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), 
Aroma, kann Milcheiweiß enthalten], Backtriebmittel (Diphosphate, 
Natriumkarbonat, Calciumphosphate), Kokosflocken.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: jabłka 70 %, cukier, mąka pszenna, kasza manna, jaja, 
masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w 
proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-ka-
roten), środek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, tłuszcze roślinne 
utwardzone: rzepakowy i palmowy, substancja przeciwzbrylająca: wę-
glan wapnia, aromat, może zawierać jaja i mleko), proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), cynamon.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Bratäpfel 70%, Zucker, Weizenmehl, Grieß, pflanzliche But-
ter (pflanzliche Öle, Pflanzenfett, Wasser, Molkepulver, Emulgatoren, 
Salz, Säureregulator, Aromen, Farbstoff b-Carotin), Geliermittel (Glu-
cose, Weizenstärke, gehärtete pflanzliche Fette: Raps und Palm, Riesel-
hilfe: Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier und Milch enthalten), Back-
triebmitte (Diphosphate, Natriumkarbonat, Calciumphosphate), Zimt.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Karpatka
PIE000125

Jagodowe kruche z bezą
PIE000183

Puddingcreme Kuchen

Heidelbeer-Baiser-Kuchen

SKŁADNIKI: jagoda świeża lub mrożona 30 %, jabłka, mąka pszenna, 
cukier, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, ser-
watka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik 
b-karoten), środek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, tłuszcze roślin-
ne utwardzone: rzepakowy i palmowy, substancja przeciwzbrylająca: 
węglan wapnia, aromat, może zawierać jaja i mleko), kasza manna, 
mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia (difosforany, węglany sodu, 
fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Frische oder gefrorene Heidelbeeren 30%, Äpfel, Weizen-
mehl, Zucker, Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und Fette, Was-
ser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
b-Carotin), Geliermittel (Glucose, Weizenstärke, gehärtete pflanzliche 
Fette: Raps und Palm, Rieselhilfe: Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier 
und Milch enthalten), Grieß, Kartoffelmehl, Backtriebmittel (Dipho-
sphate, Natriumkarbonat, Calciumphosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze ro-
ślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten), jaja, cukier, mąka pszenna, mąka ziem-
niaczana, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka, jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, 
fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzli-
che Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff b-Carotin), Eier, Zucker, Weizenmehl, Kartoffelmehl, 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Keks
PIE000127

Katarzyna
PIE000126

Schokokuchen mit Nüssen

Hefekuchen Keks mit Rosinen

SKŁADNIKI: cukier, jaja, mąka pszenna, mleko (3,2%), masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emul-
gatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten),  orzechy  
arachidowe, miód, mąka ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, aro-
maty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli),  kakao, soda, substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Zucker, Eier, Weizenmehl, Milch (3,2%) pflanzliche But-
ter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Säureregulator, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Erdnüssen, Honig, 
Vanillezucker (Zucker, Aroma, kann Gluten, Milch, Eier und Salz en-
thalten) Kakao, Soda, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, tłusz-
cze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten), bakalie , mąka ziemniaczana , proszek do 
pieczenia (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und 
Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Säureregulator, Aroma, 
Farbstoff b-Carotin), Nüsse, Kartoffelmehl, Backtriebmittel (Dipho-
sphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Kołacz
PIE000129

Kokosowe
PIE000128

Kokoskuchen

Mohnkuchen auf Hefeteig

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze ro-
ślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten), cukier, jaja, mąka pszenna, mąka ziem-
niaczana, wiórki kokosowe, olej rzepakowy, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchnia-
jąca (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzli-
che Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff b-Carotin), Zucker, Eier, Weizenmehl, Kartoffelmehl, 
Kokosflocken, Rapsöl, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Glu-
ten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcar-
bonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mak, cukier, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze 
roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten) mąka pszenna, olej roślinny, rodzynki, 
śmietana (18%), mleko (3,2%), drożdże, aromat migdałowy.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn, Zucker, Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, 
pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronen-
säure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Weizenmehl, Pflanzenöl, Rosinen, 
Sahne (18%), Milch (3,2%), Hefe, Mandelaroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Kukułka
PIE000131

Kremówka
PIE000130

Cremekuchen 

Kuckucks Kuchen

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), ciasto francuskie (mąka pszenna, woda, 
tłuszcz palmowy, alkohol etylowy, cukier, sól spożywcza, regula-
tor kwasowości, kwas cytrynowy), śmietana (33%), cukier, wiśnie w 
żelu (60% wiśni, cukier, skrobia modyfikowana, koncentrat z mar-
chwi, kwas cytrynowy, cytryniany sodu, sorbinian potasu, aromat), 
mąka pszenna, jaja, mąka ziemniaczana, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), żelatyna spożywcza, cukier 
waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Blätterteig (Weizenmehl, Wasser, Palmfett, 
Ethylalkohol, Zucker, Speisesalz, Säureregulator, Zitronensäure), Sah-
ne (33%), Zucker, Kirschen in Gelee (60 % Kirsche, Zucker, modifi-
zierte Stärke, Karottensaftkonzentrat, Zitronensäure, Natriumcitrat, 
Kaliumsorbat, Aroma), Weizenmehl, Eier, Kartoffelmehl, pflanzliche 
Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgato-
ren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Speisegelatine, 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, śmietana (33%), mleko, olej 
rzepakowy, powidła śliwkowe [śliwka węgierska, cukier, kwas cytry-
nowy, konserwant: E202 (Sorbinian potasu), E211 (Benzoesan sodu)], 
masa kukiełkowa (Grados) 13% (SKŁADNIKI zgodny ze specyfikacją), 
posypka czekoladowa, kakao, soda.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, Sahne (33%), Milch, Rapsöl, 
Pflaumenmarmelade [ungarische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, 
Konservierungsmittel: E202 (Kaliumsorbat), E211 (Natriumbenzoat)], 
Puppenmasse (Grados) 13% (Inhaltstoffe entsprechend der Spezifika-
tion), Schokoladentopping, Kakao, Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Makowiec kruchy
PIE000133

Drożdżowe ze śliwką
PIE000120

Mohnkuchen

Hefekuchen mit Pflaume

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, śliwka świeża 28 %,  mleko (3,2%), 
śmietana (18%), masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku z mleka, emulgatory, sól, regulator kwasowości, 
aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), olej rzepakowy, drożdże 4%.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, frische Pflaume 28%, Milch (3,2%), 
Sahne (18%), pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, 
Wasser, Molkepulver aus Milch, Emulgatoren, Salz, Säureregulator, 
Aroma, Vitamine A und D, Farbstoffe, Carotine), Rapsöl, Hefe, 4%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mak 22 %, cukier, jaja, jabłka, mąka pszenna, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), olej 
rzepakowy, orzechy, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości 
glutenu, mleka , jaj i soli), zapach migdałowy, substancja spulchniająca 
(difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn 22%, Zucker, Eier, Äpfel, Weizenmehl, pflanzliche 
Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgato-
ren, Salz, Säureregulator, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Rapsöl, Nüsse, 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz), Mandelaroma, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Makówka
PIE000137

Makowiec biszkoptowy
PIE000134

Mohnkuchen auf Biskuit

Mohndessert Kuchen

SKŁADNIKI: mak 35%, cukier, olej roślinny, masło roślinne (oleje ro-
ślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku z mleka, emulga-
tory, sól, regulator kwasowości, aromat, wit. A i D, barwniki, karo-
teny), jaja, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, aromat migdałowy, 
substancja spulchniająca (regulator kwasowości, pirofosforan disodowy, 
środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszenna, skrobia ziemniacza-
na), orzechy arachidowe.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn 35%, Zucker, Pflanzenöl, pflanzliche Butter (pflan-
zliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Milch, Emulgatoren, Salz, 
Säureregulator, Geschmack, Vitamin A und D, Farbstoffe, Carotin), 
Eier, Weizenmehl, Kartoffelmehl, Mandelaroma, Backtriebmittel (Säu-
reregulator Dinatriumpyrophosphat, Backtriebmittel: Natriumcarbo-
nat, Weizenmehl, Kartoffelstärke), Erdnüsse.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mak 80%, cukier, jaja, jabłka, masło roślinne (oleje ro-
ślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, 
kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), rodzynki, olej roślin-
ny, czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: 
E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka] 
aromat migdałowy.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn 80%, Zucker, Eier, Äpfel, pflanzliche Butter (pflan-
zliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zi-
tronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Rosinen, pflanzliches Öl, 
Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 
(Sojalecithin), Aroma, kann Milchprotein enthalten), Mandelaroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Michałek
PIE000139

Mandarynka na biszkopcie
PIE000138

Michalek Kuchen

Mandarinenkuchen

SKŁADNIKI: mandarynka z puszki 29%, śmietana (33%), galaretka o 
smaku pomarańczowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy 
aromat, E110 (żółcień pomarańczowa)], mąka pszenna, jaja, cukier, 
olej rzepakowy, mąka ziemniaczana, żelatyna spożywcza, cukier wa-
niliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), sub-
stancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mandarin mit Dose 29%, Sahne (33%), Gelee mit Orangen-
geschmack (Zucker, Gelatine, Zitronensäure Aroma, E 110 Gelboran-
ge), Weizenmehl, Eier, Zucker, Rapsöl, Kartoffelmehl, Speisegelatine, 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, kwas cy-
trynowy, aromat, barwnik b-karoten), jaja, ser twarogowy , cukier, 
olej rzepakowy, kakao, aromat pomarańczowy, czekolada, proszek do 
pieczenia (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, 
pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitro-
nensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Eier, Quark, Zucker, Rapsöl, 
Kakao, Orangengeschmack, Schokolade, Backtriebmittel (Diphosphat, 
Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Murzynek
PIE000141

Miodowiec
PIE000140

Honigkuchen

Schokokuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, mleko (3,2%), jaja, cukier, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulga-
tory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka ziem-
niaczana, miód 15%, soda, orzechy arachidowe.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Milch (3,2%), Eier, Zucker, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Kartoffelstärke, Ho-
nig 15%, Soda, Erdnüsse.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), kakao, proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), zapach rumowy, cze-
kolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 
(lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zi-
tronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Kakao, Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Rumgeruch, Scho-
kolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 (Soja-
lecithin), Aroma, kann  Milcheiweiß enthalten).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Orzechowiec
PIE000143

Napoleonka
PIE000142

Nusskuchen

Napoleonkuchen

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), cukier, śmietana (33%), masło roślinne (ole-
je roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, 
sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), jaja, mąka pszenna, 
mąka krupczatka , żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aro-
maty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), substancja spulchniająca 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Zucker, Sahne (33%), pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Eier, Weizenmehl, 
doppelgriffiges Weizenmehl, Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aro-
men, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Di-
phosphate, Natriumkarbonat, Calciumphosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, mąka ziemniaczana, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, 
sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), orzechy arachidowe   
5%, powidła śliwkowe [śliwka węgierska, cukier, kwas cytrynowy, 
konserwant: E202 (Sorbinian potasu), E211 (Benzoesan sodu)], mle-
ko (3,2%), kawa rozpuszczalna, czekolada [cukier, miazga kakaowa, 
tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, pro-
dukt może zawierać białka mleka], cukier waniliowy (cukier, aromaty, 
śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli),  substancja spulchniająca (di-
fosforany, węglany sodu, fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, Kartoffelstärke, pflanzliche But-
ter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Erdnüsse 5%, Pflau-
menmus [ungarische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, Konservierung-
smittel: E202 (Kaliumsorbat), E211 (Natriumbenzoat)], Milch (3,2%), 
löslicher Kaffee, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emul-
gatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweiß enthalten]. 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Piernik z bakaliami
PIE000146

Owoce w galarecie
PIE000144

Obstkuchen

Lebkuchen mit Nüssen

SKŁADNIKI: owoce 40%, galaretka o smaku truskawkowym 30% [cukier, 
żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik: E124 (czer-
wień koszenilowa)], śmietana (33%), mąka pszenna, jaja, cukier, mąka 
ziemniaczana, olej rzepakowy, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy  
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Obst 40%, Gelee mit Erdbeergeschmack 30% [Zucker, Ge-
latine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: E124 (Cochenillerot)], Sahne 
(33%), Weizenmehl, Eier, Zucker, Kartoffelmehl, Rapsöl, Speisegelati-
ne, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, olej rzepakowy, powidła śliw-
kowe [śliwka węgierska, cukier, kwas cytrynowy, konserwant: E202 
(Sorbinian potasu), E211 (Benzoesan sodu)], mleko (3,2%), kakao, 
przyprawa do piernika (mąka pszenna, cynamon , kakao, ziele an-
gielskie, goździki, kolendra, imbir), soda, orzechy , rodzynki, czekolada 
[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecyty-
na sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, Rapsöl, Pflaumenmus [unga-
rische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: E202 
(Kaliumsorbat), E211 (Natriumbenzoat)], Milch (3,2%), Kakao, Ge-
würz für Lebkuchen (Weizenmehl, Zimt, Kakao, Piment, Nelke, Ko-
riander, Ingwer), Soda, Nüsse, Rosinen, Schokolade [Zucker, Kaka-
omasse, Kakaofett, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  
Milcheiweiß enthalten].

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Pijak
PIE000147

Piernik z kremem
PIE000145

Lebkuchen mit Creme

Sahne-Kirsch Kuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, powidła śliwkowe [śliwka wę-
gierska, cukier, kwas cytrynowy, , konserwant: E202 (Sorbinian po-
tasu), E211 (Benzoesan sodu)], mleko (3,2%), masło roślinne (oleje 
roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, 
kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), olej rzepakowy, kakao, 
mąka ziemniaczana, czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz ka-
kaowy, emulgatory: E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może 
zawierać białka mleka], orzechy arachidowe, soda, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, Pflaumenmus [ungarische Pflau-
me, Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: E202 (Kalium-
sorbat), E211 (Natriumbenzoat)], Milch (3,2%), pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, 
Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Rapsöl, Kakao, Kartof-
felstärke, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaofett, Emulgatoren: 
E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  Milcheiweiß enthalten], Erdnüssen, 
Soda,  Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śmietana (33%), brzoskwinia w puszce , cukier, mąka 
pszenna, jaja, olej rzepakowy, mąka ziemniaczana, biszkopty, czekola-
da [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (le-
cytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], wiórki 
kokosowe, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śla-
dowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia (difosforany 
, węglany sodu, fosforany wapnia) 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Pfirsich in einer Dose, Zucker, Weizenmehl, 
Eier, Rapsöl, Kartoffelstärke, Kekse, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, 
Kakaofett, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  Milche-
iweiß enthalten], Kokosraspeln, Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphate, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.



Polnische Spezialitäten Lukullus24

Pychotka
PIE000149

Poezja
PIE000148

Kaffe-Karamell Kuchen

Pychotka Kuchen

SKŁADNIKI: śmietana (33%), cukier, frużelina jagodowa (50% jagody, syrop 
glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, skrobia modyfikowana, substancje żelu-
jące: pektyny, guma guar, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniany 
sodu, cytryniany wapnia, koncentrat z marchwi, aroni, winogron, substan-
cja konserwująca: sorbian potasu, naturalny aromat), toffi (syrop glukozowo-
-fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz, tłuszcz roślinny, olej roślinny, skrobia mo-
dyfikowana, dekstroza, substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne w proszku, 
mleko odtłuszczone w proszku, stabilizatory, aromaty, barwniki, substancje 
konserwujące, sól, regulator kwasowości), mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy, 
mąka ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glu-
tenu, mleka, jaj i soli), galaretka o smaku truskawkowym [cukier, żelatyna 
wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czerwień koszelinowa)],  
żelatyna spożywcza,  substancja spulchniająca (regulator kwasowości pirofos-
foran disodowy, środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszenna, skrobia 
ziemniaczana).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Zucker, Heidelbeerengelee (50% Heidelbeeren, Glu-
cose-Fructose-Sirup, Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Geliermittel Pektin, 
Guargummi,  Säureregulator, Zitronensäure, Natriumcitrat, Calciumcitrat, 
Konzentrat ausKarotten, Aronia und Trauben, Konservierungsstoff:  Kalium-
sorbat, natürliches Aroma), Toffee (Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, 
Fett, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, modifizierte Stärke, Dextrose, Feuch-
thaltemittel, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Stabilisatoren, Aromen, 
Farbstoffe, Konservierungsmittel, Salz, Säureregulator), Weizenmehl, Eier, 
Rapsöl, Kartoffelmehl, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spurenn von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Gelee mit Erdbeergeschmack [Zucker, Gelatine, Zitro-
nensäure, Aroma, Farbstoff E124 (Chochenillerot)], Speisegelatine, Backtrieb-
mittel (Säureregulator Dinatriumpyrophosphat, Backtriebmittel (Säureregula-
tor Dinatriumpyrophosphat, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Weizenmehl, 
Kartoffelstärke).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śmietana (18%), owoce, cukier, jaja, mąka pszenna, olej 
rzepakowy, mąka ziemniaczana, galaretka o smaku truskawkowym 
[cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik: E124 
(czerwień koszenilowa)], żelatyna spożywcza, wiórki czekoladowe, cu-
kier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i 
soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany 
wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (18%), Früchte, Zucker, Eier, Weizenmehl, Rapsöl, 
Kartoffelmehl, Gelee mit Erdbeergeschmack [Zucker, Gelatine, Zi-
tronensäure, Aroma, Farbstoff: E124 (Cochenillerot)], Speisegelatine, 
Schokoflocken, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbo-
nat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Rafaello
PIE000150

Rabarbarowe kruche
PIE000184

Rabarbarkuchen

Rafaellokuchen

SKŁADNIKI: rabarbar świeży 40%, truskawka świeża, cukier, mąka 
pszenna, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), kasza manna, środek żelujący (glukoza, skrobia pszen-
na, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy, substancja 
przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat, może zawierać jaja i mle-
ko), cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , 
jaj i soli), proszek do pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany 
wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Rhabarber frisch 40%, frische Erdbeere, Zucker, Weizen-
mehl, Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Milch-
molke in Pulver, Emulgatoren, Salz, Säureregulator, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Grieß, Geliermittel Saftbinder (Glucose, Weizenstärke, 
gehärtete pflanzliche Fette: Raps und Palm, Rieselhilfe: Calciumcar-
bonat, Aroma, kann Eier und Milch enthalten), Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), wiórki kokosowe, mąka 
ziemniaczana , mleko skondensowane (sacharoza, sucha masa mleka), 
śmietana (33%), żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aro-
maty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia) 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitro-
nensäure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Kokosmehl, Kartoffelstärke, 
Kondensmilch (Saccharose, Trockenmilch), Sahne (33%), Speisegelati-
ne, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Rolada makowa z lukrem
PIE000135

Rolada kawowa
PIE000151

Kaffeerolle

Mohnrolle mit Zuckerguss

SKŁADNIKI: jaja, mąka pszenna, cukier, ocet, mleko, kawa 1%, ga-
laretka o smaku truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czerwień koszelinowa)], proszek 
do pieczenia (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), orzechy 
arachidowe 1 %, czekolada.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Eier, Weizenmehl, Zucker, Essig, Milch, Kaffee 1%, Gelee mit 
Erdbeergeschmack [Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
E124 (Chochenillerot)], Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbo-
nat, Calciumphosphat), Erdnüsse 1%, Schokolade.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mak 30 %, cukier, jaja, mąka pszenna, mleko (3,2%), 
olej rzepakowy, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), wiórki kokosowe, orzechy włoskie, drożdże, orzechy 
arachidowe, miód, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości 
glutenu, mleka , jaj i soli), aromat migdałowy, aromat pomarańczowy

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn 30%, Zucker, Eier, Weizenmehl, Milch (3,2%), Rap-
söl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Beta-
carotin), Kokosnüsse, Walnüsse, Hefe, Erdnüsse, Honig, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Mandel-
naroma, Orangenaroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Rolada śmietankowa
PIE000152

Rolada makowa z pudrem
PIE000136

Mohnrolle mit Puderzucker

Sahnerolle

SKŁADNIKI: mak 30 %, cukier, jaja, mąka pszenna, mleko (3,2%), 
olej rzepakowy, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), wiórki kokosowe, orzechy włoskie, drożdże, orzechy 
arachidowe, miód, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości 
glutenu, mleka , jaj i soli), aromat migdałowy, aromat pomarańczowy

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohn 30%, Zucker, Eier, Weizenmehl, Milch (3,2%), Rap-
söl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Beta-
carotin), Kokosnüsse, Walnüsse, Hefe, Erdnüsse, Honig, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Mandel-
naroma, Orangenaroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śmietana (33%) 40%, jaja, cukier, galaretka o smaku tru-
skawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, 
barwnik E124 (czerwień koszenilowa)], mandarynki, mąka pszenna, 
żelatyna spożywcza, substancja spulchniająca (difosforany, węglany 
sodu, fosforany wapnia), ocet, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śla-
dowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%) 40%, Eier, Zucker, Gelee mit Erdbeergesch-
mack [Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff E124 (Co-
chenillerot)], Mandarine, Weizenmehl, Speisegelatine, Backtriebmittel 
(Diphosphate, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Essig, Vanillezuc-
ker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Sernik jagodowy ze śmietaną
PIE000155

Sernik
PIE000164

Käsekuchen

Käsekuchen mit Heidelbeeren und Sahne

SKŁADNIKI: ser twarogowy 37 %, mleko (3,2%), jaja, cukier, mąka 
pszenna, olej rzepakowy, budyń o smaku waniliowym [cukier , skrobia 
modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, 
alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka 
ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glute-
nu, mleka , jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany , węglany 
sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 37%, Milch (3,2%), Eier, Zucker, Weizenmehl, Rap-
söl, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Voll-
milchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff: E104 (Chinolingelb), 
Aroma], pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Kartoffelstärke, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren 
von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Na-
triumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 25%, jaja, cukier, mleko (3,2%), krem toffi (sy-
rop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej roślinny, skro-
bia modyfikowana, dekstroza, substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne w 
proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku, stabilizatory, 
aromaty, barwniki, sub. Konserwujące, sól, regulator kwasowości) 20%, śmie-
tana (33%), 15%, frużelina jagodowa (50% jagody, syrop glukozowo-frukto-
zowy, woda, cukier, skrobia modyfikowana, pektyny, guma-guar, koncentrat 
z marchwii, winogron i aronii, kwas cytrynowy, cytryniany sodu, cytryniany 
wapnia, aromat, sorbinian potasu) 18%, budyń o smaku waniliowym [cukier, 
skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, 
alginian sodu, barwnik E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], olej rzepakowy, 
mąka pszenna, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka 
w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), 
żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka , jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany , węglany sodu, fosfo-
rany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawierać orze-
chy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 25%, Eier, Zucker, Milch (3,2%) Sahne, Toffee (Glukose-
-Fructose-Sirup, Wasser, Zucker, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, modifi-
zierte Stärke, Dextrose, Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, 
Molkepulver, Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Salz, 
Säureregulator) 20% Sahne (33%), 15% Heidelbeergelee (50% Beeren, Gluko-
se-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Pektin, Guargummi, 
Konzentrat aus Karotte, Trauben und Aronia, Zitronensäure, Natriumcitrat, 
Calciumcitrat, Aroma, Kaliumsorbat) 18%, Pudding mit Vanillegeschmack 
[Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriu-
malginat, Farbe E104 (Chinolingelb), Aroma], Rapsöl, Weizenmehl, pflanzli-
che Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Carotin), Speisegelatine, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphate, Natriumkarbonat, Calciumphosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und Sesam en-
thalten.
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Sernik karmelowy ze śmietaną
PIE000157

Sernik kakaowy
PIE000156

Käse-Kakao Kuchen

Käsekuchen mit Karamell und Sahne

SKŁADNIKI: ser twarogowy 40 %, mąka pszenna, jaja, mleko (3,2%), 
cukier, mąka ziemniaczana , masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze 
roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten), olej rzepakowy, budyń o smaku wanilio-
wym [cukier , skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mleko peł-
ne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chino-
linowa), aromat], kakao 5 %, aromat pomarańczowy, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do 
pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 40%, Weizenmehl, Eier, Milch (3,2%), Zucker, Kar-
toffelstärke, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Was-
ser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farb-
stoff Betacarotin), Rapsöl, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, 
Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff: 
E104 (Chinolingelb), Aroma], Kakao 5%, Orangenaroma, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Back-
triebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 28 %, krem toffi (syrop glukozowo - fruk-
tozowy, woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej roślinny, skrobia mody-
fikowana, dekstroza, substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne w 
proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku, stabiliza-
tory, aromaty, barwniki, sub. Konserwujące , sól, regulator kwasowo-
ści) 20%, jaja, cukier, mleko (3,2%), śmietana (33%), budyń o smaku 
waniliowym [cukier , skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mle-
ko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień 
chinolinowa)], aromat), olej rzepakowy, mąka pszenna, masło roślinne 
(oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emul-
gatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), żelatyna 
spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia (difosforany, węglany sodu, 
fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 28%, Toffee (Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zuc-
ker, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, modifizierte Stärke, Dextrose, 
Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver , Magermilchpulver, Stabilisatoren, 
Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Salz, Säureregulator) 20%,  
Eier, Zucker, Milch (3,2%), Sahne (18%), Vanillepudding [Zucker, mo-
difizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumal-
ginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], Rapsöl, Weizenmehl, 
pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molken-
pulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Beta-
carotin), Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natrium-
carbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Sernik królewski
PIE000159

Sernik krakowski
PIE000158

Krakauer Käsekuchen 

Königs Käsekuchen

SKŁADNIKI: ser twarogowy 37%, mleko (3,2%), jaja, cukier, rodzynki, 
skórka pomarańczowa (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 
kwasowości, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: E202 (Sorbi-
nian potasu), aromat), budyń o smaku waniliowym [cukier , skrobia 
modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, 
alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka 
ziemniaczana, olej rzepakowy, mąka pszenna, pomada wodna (cukier, 
syrop skrobiowy maltozowy, tluszcz cukierniczy, woda), cukier wanilio-
wy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek 
do pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 37%, Milch (3,7%), Eier, Zucker, Rosinen, Oran-
genschale [Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel Zitro-
nensäure, Konservierungsmittel: E202 (Kaliumsorbat), Aroma], Vanil-
lepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, 
Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], 
pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molken-
pulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betaca-
rotin), Kartoffelstärke, Rapsöl, Weizenmehl,  Wasserpomade (Mal-
tesischer Stärkesirup, Süßwarenfett, Wasser), Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 70%, mleko (3,2%), cukier, jaja, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), budyń o 
smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w prosz-
ku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 
(Żółcień chinolinowa), aromat], mąka ziemniaczana, mąka pszenna, 
cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i 
soli), kakao, skórka pomarańczowa, proszek do pieczenia (difosforany, 
węglany sodu, fosforany wapnia), czekolada [cukier, miazga kakaowa, 
tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecytyna sojowa)], aromat, pro-
dukt może zawierać białka mleka).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 70%, Milch (3,2%), Zucker, Eier, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Vanillepudding 
[Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, 
Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], Kartoffelstär-
ke, Weizenmehl, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Kakao, Orangenschale, Backtriebmittel (Dipho-
sphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Schokolade [Zucker, Ka-
kaomasse, Kakaofett, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  
Milcheiweiß enthalten].

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Sernik z czekoladą
PIE000154

Sernik z brzoskwinią
PIE000153

Käsekuchen mit Pfirsichen

Käsekuchen mit Schokolade

SKŁADNIKI: ser twarogowy 35 %, brzoskwinie z puszki 20 %, mleko 
(3,2%), jaja, cukier, mąka pszenna, olej rzepakowy, budyń o smaku 
waniliowym [cukier , skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mle-
ko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień 
chinolinowa), aromat], masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, 
woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, 
barwnik b-karoten), mąka ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 35%, Dosenpfirsiche 20%, Milch (3,2%), Eier, Zucker,  
Weizenmehl, Rapsöl, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Mol-
kepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 
(Chinolingelb), Aroma], pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzli-
che Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff Betacarotin), Kartoffelstärke, Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 33%, jaja, cukier, mleko (3,2%), budyń o 
smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w prosz-
ku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 
(Żółcień chinolinowa), aromat], olej rzepakowy, mąka pszenna, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), cze-
kolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 
(lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka] 5 %, 
wiórki czekoladowe, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości 
glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia (difosforany , węglany 
sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 33%, Eier, Zucker, Milch (3,2%), Vanillepudding 
[Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, 
Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], Rapsöl, We-
izenmehl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaofett, Emulga-
toren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweiß enthalten] 5%, 
Schokoladenstückchen, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natrium-
carbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Sernik z mandarynką
PIE000160

Sernik z frużeliną
PIE000162

Käsekuchen mit Fruchtgelee

Käsekuchen mit Mandarinen

SKŁADNIKI: ser twarogowy 25 %, wiśnie w żelu (60 % wiśni, cukier, 
skrobia modyfikowana, koncentrat z marchwi, kwas cytrynowy, cy-
tryniany sodu, sorbinian potasu, aromat) 25 %, mleko (3,2%), jaja, 
cukier, budyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, 
serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, 
barwnik: E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], olej rzepakowy, mąka 
pszenna, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, ser-
watka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik 
b-karoten), cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka, jaj i soli), proszek do pieczenia (difosforany, węglany sodu, fos-
forany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 25%, Kirschgelee (60% Kirschen, Zucker, modifi-
zierte Stärke, Karottenkonzentrat, Zitronensäure, Natriumcitrat, Ka-
liumsorbat, Aroma) 25%, Milch (3,2%), Eier, Zucker, Vanillepudding 
[Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, 
Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], Rapsöl, We-
izenmehl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Was-
ser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farb-
stoff Betacarotin), Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 22 %, mandarynka z puszki 20%, cukier, 
jaja, mleko (3,2%), budyń o smaku waniliowym [cukier , skrobia mo-
dyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, 
alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], gala-
retka o smaku pomarańczowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas 
cytrynowy aromat, E110 (żółcień pomarańczowa)], olej rzepakowy, 
mąka pszenna, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), śmietana (33%), żelatyna spożywcza, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do 
pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 22%, Mandarin mit Dose 20%, Zucker, Eier, Milch 
(3,2%), Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vol-
lmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), 
Aroma], Orangengelee [Zucker, Schweinegelatine, Zitronensäure, Aro-
ma, Farbstoff: E110 (Gelborange)], Rapsöl, Weizenmehl, pflanzliche 
Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emul-
gatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Sahne 
(33%), Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Glu-
ten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcar-
bonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.



Polnische Spezialitäten Lukullus 33

Sernik z rodzynkami
PIE000163

Sernik z owocami
PIE000161

Käsekuchen mit Obst

Käsekuchen mit Rosinen

SKŁADNIKI: ser twarogowy 18 %, galaretka o smaku truskawkowym 
20% [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik: 
E124 (czerwień koszenilowa)], owoce 16 %: wiśnie, brzoskwinie, tru-
skawki, mandarynki, mleko (3,2%), cukier, jaja, mąka pszenna, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), śmie-
tana (33%), budyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowa-
na, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian 
sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], olej rzepakowy, 
cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj 
i soli), żelatyna spożywcza, mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark 18%, Erdbeergelee 20% [Zucker, Schweinegelati-
ne, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: E124 (Cochenillerot)], Früchte 
16%: Kirschen, Erdbeeren, Mandarinen, Milch (3,2%), Zucker, Eier, 
Weizenmehl, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Was-
ser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Sahne (33%), Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stär-
ke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff 
E104 (Chinolingelb), Aroma], Rapsöl, Vanillezucker (Zucker, Aromen, 
Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Speisegelatine, Kartoffel-
stärke, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Quark 36%, Rosinen 4%, Milch (3,2%), Eier, Zucker, We-
izenmehl, Rapsöl, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Mol-
kepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 
(Chinolingelb), Aroma], pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzli-
che Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, 
Aroma, Farbstoff Betacarotin), Kartoffelstärke, Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy 36 %, rodzynka 4 %, mleko (3,2%), jaja, 
cukier, mąka pszenna, olej rzepakowy, budyń o smaku waniliowym 
[cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w 
proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolino-
wa), aromat], masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), mąka ziemniaczana, cukier waniliowy (cukier, aro-
maty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia) 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.
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Sezamowiec
PIE000165

Sernik jogurtowy
PIE000186

Käse-Joghurt Kuchen

Sesamkuchen 

SKŁADNIKI: jogurt naturalny 60%, cukier, olej rzepakowy, jaja, budyń o 
smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, 
mleko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień 
chinolinowa), aromat], biszkopty, substancja spulchniająca (difosforany,  
węglany sodu, fosforany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Naturjoghurt 60%, Zucker, Rapsöl, Eier, Pudding mit Va-
nillegeschmack [Zucker, modifizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilch-
pulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff: E104 (Chinolingelb), 
Aroma], Biscuits, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphate)

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, powidła śliwkowe [śliwka węgier-
ska, cukier, kwas cytrynowy, konserwant: E202 (Sorbinian potasu), 
E211 (Benzoesan sodu)], jaja, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze 
roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik b-karoten), chałwa sezamowa 39% [miazga sezamo-
wa , syrop skrobiowy, cukier, białko w proszku, etylowanilina, emulga-
tor: E471 (Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, cukier, tłuszcz 
roślinny i palmowy, serwatka w proszku z mleka], sezam 7%, mleko 
(3,2%), mąka ziemniaczana, miód, wiórki kokosowe, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Pflaumenmus [ungarische Pflaume, 
Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: E202 (Kaliumsorbat), 
E211 (Natriumbenzoat)], Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und 
Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Citronensäure, Aro-
ma, Farbstoff b-Carotin), Sesamhalwa 39% [Sesammasse, Maissirup, 
Zucker, Proteinpulver, Ethylvanillin, Emulgator: E471 (Mono- und 
Diglyceride von Speisefettsäuren), Zucker, Pflanzen- und Palmöl, Mol-
kepulver, Milch], Sesam 7 %, Milch (3,2%), Kartoffelmehl, Honig, Koko-
snuss, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumkarbonate, Calcium-
phosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Straciatello
PIE000167

Shrek
PIE000166

Shreck Kuchen

Straciatellakuchen

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), ananas, śmietana (33%), cukier, galaretka 
o smaku agrestowym [cukier, żelatyna wieprzowa, aromat, barwnik, 
kwas cytrynowy, zieleń pistacjowa - E102 (tartazyna)], mąka pszen-
na, biszkopty, jaja, olej roślinny, mąka ziemniaczana, budyń o smaku 
waniliowym [cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mle-
ko pełne w proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień 
chinolinowa), aromat], żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchnia-
jąca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Ananas, Sahne (33%), Zucker, Gelee mit 
Stachelbeerengeschmack [Zucker, Gelatine, Aroma, Farbe, Zitronen-
säure,  Pistaziengrün- E102 (Tartrazin)], Weizenmehl, Biscuits, Eier, 
Pflanzenöl, Kartoffelstärke, Pudding mit Vanillegeschmack (Zucker, 
modifizierte Stärke, Molkenpulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriu-
malginat, Farbstoff: E104 (Chinolingelb), Aroma), Speisegelatine, Va-
nillezucker (Zucker, Aroma Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śmietana (33%), cukier, jaja, czekolada [cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecytyna sojowa), aro-
mat, produkt może zawierać białka mleka], mąka pszenna, kakao, 
żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości 
glutenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węgla-
ny sodu, fosforany wapnia), soda. 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Zucker, Eier, Schokolade (Zucker, Kakaomas-
se, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann Mil-
cheiweiß enthalten), Weizenmehl, Kakao, Speisegelatine, Vanillezucker 
(Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Back-
triebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphate), Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Szarlotka królewska
PIE000168

Szarlotka amerykańska
PIE000103

Apfelkuchen mit karamelisierten Äpfeln

Apfelkuchen mit Schlagsahne

SKŁADNIKI: jabłka 33%, mąka pszenna, cukier, jaja, olej roślinny,  
rodzynki, soda, kakao, cynamon.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Äpfel 33%, Weizenmehl, Zucker, Eier, Pflanzenöl,  
Rosinen, Soda, Kakao, Zimt.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: jabłka, mąka pszenna, cukier, śmietana (33%), żelatyna 
spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka , jaj i soli) , jaja, mąka ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do 
pieczenia ( difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Äpfel, Weizenmehl, Zucker, Sahne (33%), Gelatine, Vanil-
lezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Eier, Kartoffelstärke, Rapsöl, Backtriebmittel (Diphosphat, Natrium-
carbonat, Calciumphosphat)

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Śliwka krucha
PIE000171

Szarlotka z bezą
PIE000169

Apfelkuchen mit Baiser

Pflaumenkuchen

SKŁADNIKI: jabłka, mąka pszenna, jaja, cukier, kasza manna, masło 
roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, 
emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), mąka 
ziemniaczana, środek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, tłuszcze ro-
ślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy, substancja przeciwbrylująca: 
węglan wapnia, aromat, może zawierać jaja i mleko), proszek do pie-
czenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Äpfel, Weizenmehl, Eier, Zucker, Grieß, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, 
Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: Betacarotin), Kartoffelstärke, 
Geliermittel (Glucose, Weizenstärke, gehärtete pflanzliche Fette: Raps 
und Palm, Rieselhilfe: Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier und Milch 
enthalten), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śliwka 48 %, mąka pszenna, cukier, kasza manna, śro-
dek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, tłuszcze roślinne utwardzone: 
rzepakowy i palmowy, substancja przeciwbrylująca: węglan wapnia, 
aromat, może zawierać jaja i mleko), masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cy-
trynowy, aromat, barwnik b-karoten), jaja, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia) 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Pflaume 48%, Weizenmehl, Zucker, Grieß, Geliermittel 
(Glucose, Weizenstärke, gehärtete pflanzliche Fette: Raps und Palm, 
Rieselhilfe: Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier und Milch enthalten), 
pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molken-
pulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betacaro-
tin), Eier, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, 
Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Cal-
ciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Śliwka z budyniem
PIE000187

Śliwka lana
PIE000172

Pflaumenkuchen 

Pflaumenkuchen mit Pudding 

SKŁADNIKI: śliwka 48 %, mąka pszenna, cukier, kasza manna, śro-
dek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, tłuszcze roślinne utwardzone: 
rzepakowy i palmowy, substancja przeciwbrylująca: węglan wapnia, 
aromat, może zawierać jaja i mleko), masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cy-
trynowy, aromat, barwnik b-karoten), jaja, cukier waniliowy (cukier, 
aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: śliwka 50 %, mleko (3,2%), budyń o smaku waniliowym 
[cukier, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w 
proszku, karoteny, alginian sodu, barwnik: E104 (Żółcień chinolino-
wa), aromat], mąka pszenna, jaja, cukier waniliowy (cukier, aromaty, 
śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), masło roślinne (oleje roślin-
ne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), proszek do pieczenia (di-
fosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), środek żelujący (glukoza, 
skrobia pszenna, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy, 
substancja przeciwbrylująca: węglan wapnia, aromat, może zawierać 
jaja i mleko), kasza manna, cukier.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Pflaume 50%, Milch (3,2%), Vanillepudding [Zucker, mo-
difizierte Stärke, Molkepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalgi-
nat, Farbstoff E104 (Chinolingelb), Aroma], Weizenmehl, Eier, Vanil-
lezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz),  
pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molken-
pulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Betaca-
rotin), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat), Geliermittel (Glucose, Weizenstärke, gehärtete pflanzliche Fette: 
Raps und Palm, Rieselhilfe: Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier und 
Milch enthalten), Grieß, Zucker.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Pflaume, Weizenmehl, Zucker, Grieß, Geliermittel (Glucose, 
Weizenstärke, gehärtete pflanzliche Fette: Raps und Palm, Rieselhilfe: 
Calciumcarbonat, Aroma, kann Eier und Milch enthalten), pflanzli-
che Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, 
Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: Betacarotin), 
Eier, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern 
und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Tiramisu
PIE000174

Śmietanowiec
PIE000173

Sahnekuchen

Tiramisukuchen

SKŁADNIKI: śmietana (18%)  25%, galaretka o smaku cytrynowym 
[cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik: E104 
(Żółcień chinolinowa)], owoce różne, cukier, mąka pszenna, jaja, olej 
rzepakowy, mąka ziemniaczana, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do 
pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia)

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (18%) 25%, Zitronengelee [Zucker, Gelatine, Zitro-
nensäure, Aroma, Farbstoff: E104 (Chinolingelb)], verschiedene Früch-
te, Zucker, Weizenmehl, Eier, Rapsöl, Kartoffelstärke, Speisegelatine, 
Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und 
Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumpho-
sphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: śmietana (33%), cukier, jaja, biszkopty, pasta tiramisu 
2% (SKŁADNIKI zgodny ze specyfikacją), olej rzepakowy, mąka pszen-
na, mąka ziemniaczana, żelatyna spożywcza, kakao, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), proszek do 
pieczenia (difosforany , węglany sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Zucker, Eier, Gebäck, Tiramisupaste 2% 
(Grados- Zusammensetzung stimmt mit den Spezifikationen überein), 
Rapsöl, Weizenmehl, Kartoffelstärke, Speisegelatine, Kakao, Vanille-
zucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Toffiówka
PIE000176

Toffi
PIE000175

Toffikuchen

Toffi-Creme Kuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, kwas cytry-
nowy, aromat, barwnik b-karoten), cukier waniliowy (cukier, aroma-
ty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), orzechy arachidowe, płatki 
migdałowe , kakao, karmel, proszek do pieczenia (difosforany, węglany 
sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, jaja, cukier, mąka ziemniaczana, proszek 
do pieczenia (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), karmel, 
śmietana (33%), żelatyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aroma-
ty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), olej rzepakowy, czekolada 
[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 (lecyty-
na sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Eier, Zucker, Kartoffelstärke, Backtriebmit-
tel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Karamell, Sahne 
(33%), Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Glu-
ten, Milch, Eiern und Salz), Rapsöl, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, 
Kakaofett, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aroma, kann  Milche-
iweiß enthalten].

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zi-
tronensäure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Vanillezucker (Zucker, 
Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel 
(Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Erdnüsse, Mandeln, 
Kakao, Karamell, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Cal-
ciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Tulipan
PIE000178

Tortowe
PIE000177

Tortenkuchen

Tulpenkuchen

SKŁADNIKI: wiśnie w żelu  (60% wiśni, cukier, skrobia modyfikowana, 
koncentrat z marchwi, kwas cytrynowy, cytryniany sodu, sorbinian 
potasu, aromat), śmietana (33%), cukier, mąka pszenna, jaja, mąka 
ziemniaczana, olej roślinny, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), substancja 
spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: gelierte Kirschen (60% Kirschen, Zucker, modifizierte Stär-
ke, Karottensaftkonzentrat, Zitronensäure, Natriumcitrat, Kaliumsor-
bat, Aroma), Sahne (33%), Zucker, Weizenmehl, Eier, Kartoffelmehl, 
Pflanzenöl, Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natrium-
karbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: ser twarogowy, brzoskwinie w puszcze, ciasto czekolado-
we [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej 
tłuszczu-6%, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: E450 
(Difosforany), E500 (Węglany sodu), serwatka w proszku, emulgatory: 
E472b (Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwa-
sem mlekowym), E477 (Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propy-
lenowego), czekolada w proszku-0,5%, syrop glukozowy, odtłuszczone 
mleko w proszku, sól, aromat, enzymy–pszenica], olej rzepakowy, jaja, 
cukier, galaretka o smaku truskawkowym [cukier , żelatyna wieprzo-
wa, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E124 (czerwień koszenilowa)], 
mąka ziemniaczana, budyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia mo-
dyfikowana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, 
alginian sodu, barwnik : E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], cukier 
waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Quark, Dosenpfirsiche, Schokoladenkuchen [Zucker, We-
izenmehl, Kartoffelstärke, fettarmes Kakao 6%, modifizierte Stärke, 
Backtriebmittel: E450 (Difficlane), E500 (Natriumcarbonat), Milch-
molke in Pulver, Emulgatoren E472b (Milchsäureester von MDG), 
E477 (Propylenglycolester von Speisefettsäuren verestert), Schokola-
denpulver -0,5%, Glukosesirup, Magermilchpulver, Salz, Aroma, En-
zyme-Weizen), Rapsöl, Eier, Zucker, Erdbeergelee [Zucker, Gelatine, 
Zitronensäure, Aroma, Farbstoff E 124 (Cochenillerot)], Kartoffelstär-
ke, Pudding mit Vanillegeschmack [Zucker, modifizierte Stärke, Mol-
kenpulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff: E104 
(Chinolingelb), Aroma], Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten Milch, Eiern und Salz).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Wiśnia krucha
PIE000180

Wiedeńskie
PIE000179

Wienerkuchen

Kirschkuchen

SKŁADNIKI: masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barw-
nik b-karoten), jaja, cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, substan-
cja spulchniająca: E450 (Difosforany), E500 (Węglany sodu), mleko 
odtłuszczone w proszku, maltodekstryna, emulgator E471 (Mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych),  E477 (Estry kwasów tłuszczowych 
i glikolu propylenowego), E472b (Mono- i diglicerydy kwasów tłusz-
czowych estryfikowane kwasem mlekowym), substancja zagęszczająca: 
E415 (Guma ksantanowa), aromat. 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: wiśnia 80 %, środek żelujący (glukoza, skrobia pszenna, 
tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy, substancja prze-
ciwbrylująca: węglan wapnia, aromat, może zawierać jaja i mleko), ka-
sza manna, cukier, mąka pszenna, jaja, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku, emulgatory, kwas cytry-
nowy, aromat, barwnik b-karoten), proszek do pieczenia (difosforany, 
węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Pflanzliche Butter (pflanzliche Fette und Öle, Wasser, Mol-
kenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-Ca-
rotin), Eier, Zucker, Weizenmehl, Weizenstärke, Backtriebmittel E450 
(Dinatriumdiphosphat), E500 (Natriumcarbonat), Magermilchpulver, 
Maltodextrin, Emulgator E471 (Mono- und Diglyceride von Speisefet-
tsäuren), E477 (Propylenglycolester von Speisefettsäuren verestert), 
E472b (Milchsäureester von MDG), Verdickungsmittel E415 (Xan-
than), Aroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Kirsche 80%, Geliermittel (Glucose, Weizenstärke, gehär-
tete pflanzliche Fette: Raps und Palm, Rieselhilfe: Calciumcarbonat, 
Aroma, kann Eier und Milch enthalten), Grieß, Zucker, Weizenmehl, 
Eier, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Mol-
kenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Be-
tacarotin), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Wuzetka
PIE000182

Wiśniak
PIE000181

Schoko-Kirschkuchen  mit Rum

Schokokuchen mit Sahne 

SKŁADNIKI: śmietana (33%), cukier, jaja, mąka pszenna, kakao, cze-
kolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 
(lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], żela-
tyna spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glu-
tenu, mleka, jaj i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany 
sodu, fosforany wapnia), soda.  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%), Zucker, Eier, Weizenmehl, Kakao, Schokolade 
[Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin E476 
(Polyglycerin-Polyricinoleat), Aroma, kann Milcheiweiß enthalten] 
Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, 
Calciumphosphat), Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, ser-
watka w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik 
b-karoten), cukier, jaja, wiśnia w syropie 18% [wiśnia, cukier, syrop 
skrobiowy, E202 (Sorbinian potasu), E330 (Kwas cytrynowy), aro-
mat], mąka pszenna, kakao, aromat rumowy, soda, substancja spulch-
niająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: pflanzliche Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Mol-
kenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff b-
-Carotin), Zucker, Eier, Kirschsirup 18% [Kirsche, Zucker, Maissirup, 
E202 (Kaliumsorbat), E330 (Citronensäure), Aroma], Weizenmehl, 
Kakao, Rumaroma, Soda, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcar-
bonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Śmietanowe z jagodami
PIE000076

Śliwka domowa
PIE000066

Hauspflaume

Sahnig mit Heidelbeeren

SKŁADNIKI: śliwka 44%, cukier, mąka pszenna, masło roślinne (oleje 
roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku z mleka, emul-
gatory, sól, regulator kwasowości, aromat, wit. A i D, barwniki, ka-
roteny), jaja, kasza manna, środek żelujący saftdinder (skrobia mo-
dyfikowana, zboża zawierające Gluten, jaja, mleko, soję, orzechy soi), 
substancja spulchniająca (regulator kwasowości pirofosforan disodowy, 
środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszenna, skrobia ziemniacza-
na), wanilia 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: śmietana (33%) 48%, mąka pszenna, cukier, jaja, jagoda   
15%, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka 
w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-ka-
roten), jabłka, budyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfiko-
wana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian 
sodu, barwnik E104 (Żółcień chinolinowa), aromat], cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), kasza man-
na, środek żelujący (skrobia modyfikowana, gluten, jaja, mleko, sól, 
śladowe ilości zbóż), proszek do pieczenia (difosforany , węglany sodu, 
fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Pflaume 44%, Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Butter 
(pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Milchmolke in Pulver, Emulgatoren, 
Salz, Säureregulator, Aroma, Vitamin A und D, Farbstoffe, Carotine), 
Eier, Grieß, Geliermittel: Saftbinder (modifizierte Stärke, Glutenhalti-
ges Getreide, Eier, Milch, Soja, Nüsse, Soja), Backtriebmittel (Säure-
regulator Dinatriumpyrophosphat, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, 
Weizenmehl, Kartoffelstärke), Vanille.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Sahne (33%) 48%, Weizenmehl, Zucker, Eier, Heidelbeeren 
15%, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Apfel, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Mol-
kepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 
(Chinolingelb), Aroma], Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz), Grieß, Geliermittel (modifizierte Stärke, 
Gluten, Eier, Milch, Salz, Spuren von Getreide), Backtriebmittel (Di-
phosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Japońskie
PIE000188

Bajaderka
PIE000055 

„Bajaderka”

Japanisch

SKŁADNIKI: serek waniliowy homogenizowany (mleko pasteryzowane 
częściowo odtłuszczone, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, białka 
mleka, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: żelatyna wie-
przowa, guma guar, mączka chleba świętojańskiego, aromat wanilio-
wy), frużelina wiśniowa (60% wiśnie, cukier, skrobia modyfikowana, 
koncentrat z marchwi, kwas cytrynowy, cytryniany sodu, sorbinian 
potasu, aromat), jaja, cukier, mąka pszenna, żelatyna spożywcza, ka-
kao, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, 
jaja i soli), substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosfo-
rany wapnia).  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: homogenisierter Vanillequark (teilweise fettarmes Milch, 
pasteurisierte, Zucker, fettarmes Milchpulver, Milcheiweiß , modifi-
zierte Stärke, Verdickungsmittel: Gelatine, Guarkernmehl, Johannis-
brotkernmehl, Vanille-Extrakt),  Kirschgelee (60% Kirschen, Zucker, 
modifizierte Stärke, Karottensaftkonzentrat, Zitronensäure, Natrium-
citrat, Kaliumsorbat, Aroma), Eier, Zucker, Weizenmehl, Speisegelati-
ne, Kakao, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, 
Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumkarbonat, Cal-
ciumphosphate).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, mleko (3,2%), śmietana (33%), 
czekolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: 
E476 (lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mle-
ka], orzechy arachidowe, wiśnia w syropie [wiśnia, cukier, syrop skro-
biowy, E202 (Sorbinian potasu), E330 (Kwas cytrynowy), aromat], 
kakao, żelatyna spożywcza, aromat rumowy.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, Milch (3,2%), Sahne (33%), 
Schokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren: E476 
(Sojalecithin), Aroma, kann Milcheiweiß enthalten], Erdnüsse, Kirsch-
sirup [Kirsche, Zucker, Stärkesirup, E202 (Kaliumsorbat), E330 (Ci-
tronensäure), Aroma], Kakao, Speisegelatine, Rumaroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Rajskie
PIE000075

Truskawkowy przysmak
PIE000081

Erdbeerdelikatesse

Paradieskuchen

SKŁADNIKI: śmietana (18%), śmietana (33%), truskawki mrożone 
20%, galaretka o smaku truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, 
kwas cytrynowy, aromat, barwnik: E124 (czerwień koszenilowa)], cu-
kier, mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy, mąka ziemniaczana, cukier 
waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), 
substancja spulchniająca (difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia). 

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: serek waniliowy (mleko, śmietanka, cukier, białka mleka, 
aromat, kultury bakterii mlekowych), mąka pszenna, cukier, jaja, cze-
kolada [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: E476 
(lecytyna sojowa), aromat, produkt może zawierać białka mleka], ma-
sło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w prosz-
ku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-karoten), 
galaretka o smaku truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas 
cytrynowy, aromat, barwnik: E124 (czerwień koszenilowa)] , żelatyna 
spożywcza, cukier waniliowy (cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, 
mleka, jaj i soli), kakao, soda

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (18%), Sahne (33%), gefrorene Erdbeeren 20%, Ge-
lee mit Erdbeergeschmack [Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, 
Farbstoff: E124 (Cochenillerot)], Zucker, Weizenmehl, Eier, Rapsöl, 
Kartoffelmehl, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, 
Milch, Eiern und Salz), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbo-
nat, Calciumphosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

ZUTATEN: Vanillequark (Milch, Sahne, Zucker, Milcheiweiß, Aroma, 
Milchsäurebakterien), Weizenmehl, Zucker, Eier, Schokolade [Zuc-
ker, Kakaomasse, Kakaofett, Emulgatoren: E476 (Sojalecithin), Aro-
ma, kann  Milcheiweiß enthalten], pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, 
pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronen-
säure, Aroma, Farbstoff Betacarotin), Gelee mit Erdbeergeschmack 
[Zucker, Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff E 124 (Cochenille-
rot)], Speisegelatine, Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von Glu-
ten, Milch, Eiern und Salz), Kakao, Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Szarlotka domowa
PIE000083

Snikers
PIE000079

Snikerskuchen

Apfelkuchen

SKŁADNIKI: jabłka prażone 60% [jabłka 90%, skrobia modyfikowana, 
kwasek cytrynowy, kwas askorbinowy, E211 (benzoesan sodu), E202 
(sorbinian potasu)], cukier, mąka pszenna, masło roślinne (oleje roślin-
ne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku z mleka, emulgatory, 
sól, regulator kwasowości, aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), jaja, 
kasza manna, cynamon, substancja spulchniająca (difosforany, węglany 
sodu, fosforany wapnia)  

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Bratäpfel 60% [Äpfel 90%, modifizierte Stärke, Zitronen-
säure, Ascorbinsäure, Natriumbenzoat, E211 (Natriumbenzoat), E202 
Kaliumsorbat)], Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Butter (pflanzliche 
Öle und Fette, Wasser, Molkepulver aus Milch, Emulgatoren, Salz, 
Säureregulator, Aroma, Vitamin A und D, Farbstoffe, Carotine), Eier, 
Grieß, Zimt, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calcium-
phosphat).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mleko (3,2%), mąka pszenna, krem toffi  (syrop glukozo-
wo - fruktozowy, woda, cukier, tłuszcz roślinny, olej roślinny, skrobia 
modyfikowana, dekstroza, substancja utrzymująca wilgoć, mleko pełne 
w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku, sta-
bilizatory, aromaty, barwniki, sub. Konserwujące, sól, regulator kwa-
sowości), cukier, jaja, orzechy włoskie, masło roślinne (oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku z mleka, emulgatory, sól, 
regulator kwasowości, aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny), budyń 
śmietankowy (skrobie, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik ry-
boflawiny, Gluten, mleko), miód, cukier waniliowy (cukier, aromaty, 
śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), soda.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Milch (3,2%), Weizenmehl, Toffeecreme (Fructose-Glucose-
-Sirup, Wasser, Zucker, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, modifizierte 
Stärke, Dextrose, Feuchthaltemittel, Vollmilchpulver, Magermilchpu-
lver, Molkenpulver, Stabilisatoren, Aromen, Farbstoffe, Konservierung-
smittel, Salz, Säureregulator), Zucker, Eier, Walnüsse, pflanzliche 
Butter (pflanzliche Öle und Fette, Wasser, Molkepulver aus Milch, 
Emulgatoren, Salz, Säureregualtor, Aroma, Vitamin A und D, Farb-
stoffe, Carotine), Vanillepudding (Stärke, modifizierte Stärke, Aromen, 
Farbstoff Riboflavin, Gluten, Milch), Honig, Vanillezucker (Zucker, Aro-
men, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), Soda.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Drożdzowe z jagodą
Pie000082

Kinder Bueno
PIE000252

Kinder Bueno

Hefekuchen mit Heidenbeeren

SKŁADNIKI: śmietana 30 %, ciasto czekoladowe (cukier, mąka pszenna, 
skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej  tłuszczu - 6%, skrobia mody-
fikowana, substancje spulchniające: E 450, E 500, serwatka w proszku 
(z mleka), emulgatory: E 472 b , E477, czekolada w proszku- 0,5 %, 
syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, sól, aromat, enzymy– 
pszenica), biały orzech [olej palmowy, cukier, odtłuszczone mleko w 
proszku, mąka pszenna, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, orze-
chy laskowe (5.5%), serwatka, tłuszcz mleczny, skrobia pszenna, ka-
kao odtłuszczone w proszku, białka mleka, emulgator: lecytyny (soja), 
substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, węglan amonu, wodoro-
węglan amonu), aromaty, sól)], jaja, olej rzepakowy, czekolada, mąka 
pszenna, cukier, mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia (difosforany, 
węglany sodu, fosforany wapnia), żelatyna spożywcza.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne 30%,  Schokoladenkuchen (Zucker, Weizenmehl, 
Kartoffelstärke, fettarmes Kakao 6%, modifizierte Stärke, Backtrieb-
mittel: E 450, E 500, Molkenpulver (aus Milch), Emulgatoren: E 472 b, 
E477, Schokoladenpulver 0,5%, Glukosesirup, Magermilchpulver, Salz, 
Aroma, Enzyme - Weizen), weiße Nuss [Palmöl, Zucker, Magermilch-
pulver, Weizenmehl, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse 5,5%, 
Molke, Milchfett, Weizenstärke, fettarmes Kakaopulver, Milchprote-
in, Emulgator: Lecithin (Soja), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, 
Ammoniumcarbonat, Ammoniumbicarbonat), Aromen, Salz)], Eier, 
Rapsöl, Schokolade, Weizenmehl, Zucker, Kartoffelmehl, Backpulver 
(Diphosphate, Natriumcarbonate, Calciumphosphate), Speisegelatine.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jagody 28%,  mleko (3,2%), śmie-
tana (18%), masło roślinne [oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku (z mleka), emulgatory, sól, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny], olej rzepa-
kowy, drożdże 4 %.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Blaubeeren 28%, Milch (3,2%), Sahne 
(18%), pflanzliche Butter [pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, Aro-
ma, Vitamine A und D, Farbstoff, Carotine], Rapsöl, Hefe 4%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Babka marmurkowa
Pie000210

Babka drożdżowa
Pie000213

Hefe-Napfkuchen

Marmor-Napfkuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, masło roślinne [oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory, sól, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, wit. A i D, barwniki, 
karoteny], kakao, substancja spulchniająca (regulator kwasowości: pi-
rofosforan disodowy, środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszen-
na, skrobia ziemniaczana).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, pflanzliche Butter [pflanzli-
che Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, 
Säureregulator: Zitronensäure, Aroma, Vitamine A und D, Farbstoff, 
Carotine], Kakao, Backtriebmittel (Säureregulator: Dinatriumhydro-
genphosphat, Lockerungsmittel: Natriumcarbonat, Weizenmehl, Kar-
toffelstärke).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, rodzynki 10 %, mleko (3,2%), 
śmietana (18%), masło roślinne [oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku (z mleka), emulgatory, sól, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, aromat, wit. A i D, barwniki, karoteny], olej rzepa-
kowy, drożdże 3%.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Rosinen 10%, Milch (3,2%), Sahne 
(18%), pflanzliche Butter [pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, Aro-
ma, Vitamine A und D, Farbstoff, Carotine], Rapsöl, Hefe 3%.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Babka cytrynowa
Pie000212

Babka wiedeńska
Pie000211

Napfkuchen wiener Art

Zitronen-Napfkuchen

SKŁADNIKI: masło roślinne [oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, 
serwatka w proszku (z mleka), emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aro-
mat, barwnik b-karoten], jaja, cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, 
substancja spulchniająca  E450 (Difosforany), E500 (Węglany sodu), 
mleko odtłuszczone w proszku, maltodekstryna, emulgator E471 
(Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych),  E477 (Estry kwasów 
tłuszczowych i glikolu propylenowego), E472b (Mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), substancja 
zagęszczająca E415 (Guma ksantanowa), aromat.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Was-
ser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Eier, Zucker, Weizenmehl, Weizenstärke, Backtriebmittel 
E450 (Dinatriumdiphosphat), E500 (Natriumcarbonat), Magermilch-
pulver, Maltodextrin, Emulgator E471 (Mono- und Diglyceride von 
Speisefettsäuren), E477 (Propylenglycolester von Speisefettsäuren ve-
restert), E472b (Milchsäureester von MDG), Verdickungsmittel E415 
(Xanthan), Aroma.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, masło roślinne [oleje roślinne, 
tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory, sól, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, wit. A i D, barwni-
ki, karoteny], aromat cytrynowy, substancja spulchniająca (regulator 
kwasowości: pirofosforan disodowy, środek spulchniający: węglan sodu, 
mąka pszenna, skrobia ziemniaczana).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, pflanzliche Butter [pflanzli-
che Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, 
Säureregulator: Zitronensäure, Aroma, Vitamine A und D, Farbstoff, 
Carotine], Zitronengeschmack, Backtriebmittel (Säureregulator: Di-
natriumhydrogenphosphat, Lockerungsmittel: Natriumcarbonat, We-
izenmehl, Kartoffelstärke).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Mazurek
Pie000185

Sernik na zimno
Pie000258

Kuchen „Mazurek”

SKŁADNIKI: mąka pszenna, cukier, jaja, masło roślinne [oleje roślin-
ne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka w proszku (z mleka), emulga-
tory, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, wit. A i D, 
barwniki, karoteny], powidła śliwkowe [śliwka węgierska, cukier, kwas 
cytrynowy, konserwant: E202 (Sorbinian potasu), E211 (Benzoesan 
sodu)], mleko (3,2%), czekolada, budyń śmietankowy (skrobie, skrobia 
modyfikowana, aromat, barwnik: ryboflawiny, gluten, mleko), kakao, 
substancja spulchniająca (regulator kwasowości: pirofosforan disodowy, 
środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszenna, skrobia ziemnia-
czana).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Zucker, Eier, pflanzliche Butter [pflanzli-
che Öle, pflanzliche Fette, Wasser, Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, 
Säureregulator: Zitronensäure, Aroma, Vitamine A und D, Farbstoff, 
Carotine], Pflaumenmus [ungarische Pflaume, Zucker, Zitronensäure, 
Konservierungsmittel: E202 (Kaliumsorbat), E211 (Natriumbenzoat)], 
Milch (3,2%), Schokolade, Sahnepudding (Stärke, modifizierte Stärke, 
Aroma, Farbstoff: Riboflavin, Gluten, Milch), Kakao, Backtriebmittel 
(Säureregulator: Dinatriumhydrogenphosphat, Lockerungsmittel: Na-
triumcarbonat, Weizenmehl, Kartoffelstärke).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

Kalter Käsekuchen

SKŁADNIKI: serek waniliowy (mleko pasteryzowane częściowo odtłusz-
czone, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, białka mleka, skrobia 
modyfikowana, substancje zagęszczające: żelatyna wieprzowa, guma 
guar, mączka chleba świętojańskiego, aromat waniliowy), galaretka o 
smaku truskawkowym [cukier, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik E 124 (czerwień koszenilowa)], woda, maliny, bo-
rówki, cukier, mąka pszenna, jaja, cukier waniliowy (cukier, aromaty, 
śladowe ilości glutenu, mleka , jaj i soli), żelatyna spożywcza, kakao, 
substancja spulchniająca (regulator kwasowości: pirofosforan disodowy, 
środek spulchniający: węglan sodu, mąka pszenna, skrobia ziemnia-
czana).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Vanillequark (teilweise pasteurisierte Milch, Zucker, fet-
tarme Milch in Pulver, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Verdickung-
smittel: Schweinefleisch Gelatine, Guargummi, Johannisbrotkernmehl, 
Vanille-Extrakt), Gelee mit Erdbeergeschmack [Zucker, Schweinefle-
isch Gelatine, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: E124 (Cochenillerot)], 
Wasser, Himbeeren, Blaubeeren, Zucker, Weizenmehl, Eier, Vanille-
zucker (Zucker, Aromen, Spuren von Gluten, Milch, Eiern und Salz), 
Speisegelatine, Kakao, Backtriebmittel (Säureregulator: Dinatriumpy-
rophosphat, Lockerungsmittel: Natriumcarbonat, Weizenmehl, Kartof-
felstärke).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.
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Marchewkowe
Pie000259

Möhrenkuchen

SKŁADNIKI: mąka pszenna, marchewka  21%, olej rzepakowy, cukier, 
jaja, płatki migdałowe, wiórki kokosowe, soda, proszek do pieczenia 
(difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia), cynamon, przyprawa 
do piernika (mąka pszenna, cynamon, kakao, ziele angielskie, goździki, 
kolendra, imbir), aromat migdałowy, sól.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Weizenmehl, Karotte 21%, Rapsöl, Zucker, Eier, Mandel-
blättchen, Kokosflocken, Soda, Backtriebmittel (Diphosphat, Natrium-
carbonat, Calciumphosphat), Zimt, Gewürz für Lebkuchen (Weizen-
mehl, Zimt, Kakao, Piment, Nelken, Koriander, Ingwer), Mandelaroma, 
Salz.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

Krówka
Pie000307

Kuhbonbonkuchen

SKŁADNIKI: śmietana 33%, nadzienie  krówka (22,9%): [zawiera mle-
ko, lecytyna sojowa], ciasto czekoladowe: [cukier, mąka pszenna, skro-
bia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartośći tłuszczu (6%), skro-
bia modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500, serwatka 
w proszku (mleko), emulgatory: E472b, E477, czekolada w proszku 
(0,5%), syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, sól, aromat, 
enzymy (amylaza) {pszenica}], jaja kurze, mąka pszenna, masło ro-
ślinne, cukier, woda, cukier puder, olej rzepakowy, cukier waniliowy, 
orzechy arachaidowe, herbatniki: [zawiera mąke pszenną i mleko], cze-
kolada: [zawiera soję], żelatyna, kakao, proszek do pieczenia: [zawiera 
mąkę pszenną], mleko.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i włoskie , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne 33%, Kuhbonbonfüllung (22,9%): [enthalt Milch, Soja 
Lecithin], Schokoladenkuchen: [Zucker, Weizenmehl, Kartoffelstärke, 
fettarmes Kakao (6%), modifizierte Stärke, Backtriebmittel: E450, 
E500, Molkenpulver [Milch], Emulgatoren: E472b, E477, Schokola-
depulver (0,5%), Glucosesirup, Magermilchpulver, Salz, Aroma, Enzy-
me (Amylase) {Weizen}], Hühnereier, Weizenmehl, pflanzliche Butter, 
Zucker, Wasser, Puderzucker, Rapsöl, Vanillezucker, Erdnüssen, Kekse: 
[enthalt Weizenmehl und Milch], Schokolade: [enthalt Soja], Gelatine, 
Kakao, Backpulver: [enthalt Weizenmehl], Milch.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.
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Pawie oczko
Pie000285

Sernik z orzechami
Pie000286

Kuchen „Pawie Oczko”

SKŁADNIKI: woda, truskawka, śmietana 33%, cukier, galaretka o sma-
ku truskawkowym, jaja kurze, mąka pszenna, czekolada (zawiera soję) 
i czekolada biała (zawiera masło, mleko, soje), cukier puder, żelatyna, 
masło roślinne, olej rzepakowy, cukier waniliowy, skrobia ziemniacza-
na, proszek do pieczenia [zawiera mąkę pszenną], kakao, soda oczysz-
czona.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Wasser, Erdbeere, Sahne 33%, Zucker, Gelee mit Erdbe-
ergeschmack, Hühnereier, Weizenmehl, Schokolade (enthalt Soja) und 
weiße Schokolade (enthalt Butter, Milch, Soja), Puderzucker, Gelatine, 
pflanzliche Butter, Rapsöl, Vanillezucker, Kartoffelstärke, Backpulver: 
[enthalt Weizenmehl], Kakao, Natron.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.

Nüsse Käsekuchen

SKŁADNIKI: ser biały (25,2%), mleko, cukier, nadzienie krówka: [za-
wiera mleko i lecytynę sojową], jaja kurze, mąka pszenna, olej rze-
pakowy, orzechy arachaidowe (3,4%), śmietana 33%, masło roślinne, 
budyń w proszku, czekolada: [zawiera soję], cukier waniliowy, woda, 
cukier puder, proszek do pieczenia: [zawiera mąkę pszenną], żelatyna.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: weißer Käse (25,2%), Milch, Zucker, Kuhbonbonfüllung: 
[enthalt Milch und Soja Lecithin], Hühnereier, Weizenmehl, Rap-
söl, Erdnüssen (3,4%), Sahne 33%, pflanzliche Butter, puddingpulver, 
Schokolade: [enthalt Soja], Vanillezucker, Wasser, Puderzucker, Back-
pulver: [enthalt Weizenmehl], Gelatina.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.
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Tort czekoladowy
Pie000294, Pie000295, Pie000296

Schokoladenkuchen

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2 kg

3 kg

3 kg

SKŁADNIKI: śmietana 33%, woda, cukier, jaja kurze, frużelina wi-
śniowa, mąka pszenna, czekolada [zawiera soję] (3%), kakao, cukier 
waniliiowy, żelatyna, proszek do pieczenia: [zawiera mąke pszenną], 
soda oczyszczona.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne 33%, Wasser, Zucker, Hühnereier, Fruchtgelee aus 
Kirschen, Weizenmehl, Schokolade [enthalt Soja] (3%), Kakao, Vanille-
zucker, Gelatine, Backpulver: [enthalt Weizenmehl], Natron.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.

Tort kawowy
Pie000300, Pie000301, Pie000302

Kaffeekuchen

SKŁADNIKI: cukier, jaja kurze, mleko, mąka pszenna, masło roślinne, 
płatki migdałowe, kawa (3,9%), żółtko jaja kurzego, skrobia ziemnia-
czana, olej rzepakowy, cukier waniliowy, proszek do pieczenia: [zawiera 
mąke pszenną].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Zucker, Hühnereier, Milch, Weizenmehl, pflanzliche Butter, 
Mandelflocken, Kaffee (3,9%), Hühnereiergelb, Kartoffelstärke, Rapsöl, 
Vanillezucker, Backpulver: [enthalt Weizenmehl].

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.
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1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2 kg

3 kg

3 kg

Tort śmietankowy
Pie000297, Pie000298, Pie000299

Tort kremowy
Pie000328, Pie000329, Pie000330

Sahnekuchen

Cremetorte

SKŁADNIKI: śmietana 33%, frużelina wiśniowa, woda, cukier, jaja ku-
rze, mąka pszenna, galaretka o smaku truskawkowym, cukier wa-
niliowy, żelatyna, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, proszek do 
pieczenia: [zawiera mąke pszenną].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

SKŁADNIKI: mleko, mąka pszenna, jaja kurze, masło roślinne, cukier,
multikrem ajerkoniakowy: [syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cu-
kier, tłuszcz roślinny i rzepakowy (częściowo uwodorniony) (zawiera 
lecytyne sojową), olej roślinny palmowy, alkohol etylowy waniliowy 
(alkohol etylowy, aromat), mleko pełne w proszku, mleko odtłuszczone 
w proszku, serwatka w proszku, stabilizatory (E418, E333, E412), 
sól, regulator kwasowości (E330)], budyń w proszku, mąka pszenna 
krupczatka.

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne 33%, Fruchtgelee aus Kirschen, Wasser, Zucker, 
Hühnereier, Weizenmehl, Gelee mit Erdbeergeschmack, Vanillezucker, 
Gelatine, Rapsöl, Kartoffelstärke, Backpulver: [enthalt Weizenmehl], 
Natron.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.

ZUTATEN: Milch, Weizenmehl, Hühnereier, pflanzliche Butter, Zucker,
Multicreme Eierlikör: [Glucose-Fructose-Sirup, Wasser, Zucker, Pflan-
zliches Fett und Raps (teilweise hydriert) (enthält Sojalecithin), Pflan-
zlichesöl Palm, Vanille Ethylalkohol (Ethylalkohol, Aroma), Vollmilch-
pulver, Magermilchpulver, Molkenpulver, Stabilisatoren (E418, E333, 
E412), Farbstoff (E171, E160a), Aromen, Konservierungsmittel 
(E202, E211), Salz, Säureregulator: (E330)], Puddingpulver, Weizen-
mehl „Krupczatka”.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.
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3 kg

5 kg

Śmietanowe z malinami
Pie000385

Sahnig mit Himbeere

SKŁADNIKI: śmietana (33%) 48%, mąka pszenna, cukier, jaja, malina
15%, masło roślinne (oleje roślinne, tłuszcze roślinne, woda, serwatka
w proszku, emulgatory, sól, kwas cytrynowy, aromat, barwnik b-ka-
roten), jabłka, budyń o smaku waniliowym [cukier, skrobia modyfiko-
wana, serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, karoteny, alginian 
sodu, barwnik E104 (żółcień chinolinowa), aromat], cukier waniliowy 
(cukier, aromaty, śladowe ilości glutenu, mleka, jaj i soli), kasza man-
na, środek żelujący (skrobia modyfikowana, gluten, jaja, mleko, sól, 
śladowe ilości zbóż), proszek do pieczenia (difosforany , węglany sodu, 
fosforany wapnia).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i włoskie , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne (33%) 48%, Weizenmehl, Zucker, Eier, Himbeere 
15%, pflanzliche Butter (pflanzliche Öle, pflanzliche Fette, Wasser, 
Molkenpulver, Emulgatoren, Salz, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff 
Betacarotin), Apfel, Vanillepudding [Zucker, modifizierte Stärke, Mol-
kepulver, Vollmilchpulver, Carotine, Natriumalginat, Farbstoff E104 
(Chinolingelb), Aroma], Vanillezucker (Zucker, Aromen, Spuren von 
Gluten, Milch, Eiern und Salz), Grieß, Geliermittel (modifizierte Stärke, 
Gluten, Eier, Milch, Salz, Spuren von Getreide), Backtriebmittel (Di-
phosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat)

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.

Tort komunijny śmietankowy-książka
Pie000304, Pie000305

SKŁADNIKI: śmietana 33%, frużelina wiśniowa, woda, cukier, jaja ku-
rze, mąka pszenna, galaretka o smaku truskawkowym, cukier wa-
niliowy, żelatyna, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, proszek do 
pieczenia: [zawiera mąke pszenną].

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Sahne 33%, Fruchtgelee aus Kirschen, Wasser, Zucker, 
Hühnereier, Weizenmehl, Gelee mit Erdbeergeschmack, Vanillezucker, 
Gelatine, Rapsöl, Kartoffelstärke, Backpulver: [enthalt Weizenmehl], 
Natron.

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.

Kommunionstorte Sahnegeschmack 
Buchform
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Kołocz śląski z makiem
Pie000254

Streuselkuchen mit Mohn

SKŁADNIKI: Nadzienie makowe [(ziarno maku 36%, cukier, syrop glu-
kozowy, kiełki pszenne, olej roślinny, sól, aromat, substancja konser-
wująca E200), okruchy, orzechy arachidowe, masa jajeczna, rodzyn-
ki]; posypka [mąka pszenna, masło, cukier]; ciasto drożdżowe [mąka 
pszenna, woda, cukier, masa jajeczna, masło, drożdże, sól]; kokos; 
orzechy arachidowe; pomada wodna (cukier, syrop glukozowy, woda).

Przechowywać w temperaturze od 0˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe  i inne , nasiona sezamu.

ZUTATEN: Mohnfüllung [(Mohn samen 36%, Zucker, Glucosesirup, 
gekeimter Weizen, Pflanzenöl, Salz, Aroma, Konservierungsmittel: 
E200), Krümel, Erdnüsse, Eimasse, Rosinen]; Streusel [Weizenmehl, 
Butter, Zucker]; Hefekuchen [Weizenmehl, Wasser, Zucker, Eimasse, 
Butter, Hefe, Salz]; Kokos; Erdnüsse; Zuckerwasser (Zucker, Glucose-
sirup, Wasser).

Zwischen 0°C und +5°C lagern. Kann Erdnüsse, andere Nüsse und 
Sesam enthalten.

Kołocz śląski z serem
Pie000255

Streuselkuchen mit Quark

SKŁADNIKI: Nadzienie serowe [ser twaróg; cukier, masa jajeczna, ma-
sło, mąka pszenna; cukier waniliowy (cukier, etylowanilina); aromat 
cytrynowy z barwnikiem [woda, alkohol etylowy, glicerol, naturalne 
aromaty, barwnik E100 kurkuma]; posypka [mąka pszenna, masło, 
cukier]; ciasto drożdżowe [mąka pszenna, woda, cukier, masa jajeczna, 
masło, drożdże, sól]; cukier puder; rodzynki; kandyzowana skórka z 
pomarańczy (skórka pomarańczowa, cukier, syrop glukozowo- fruk-
tozowy, kwas cytrynowy- regulator kwasowości, E202- sorbiniat po-
tasu- substancja konserwująca); pomada wodna (cukier, syrop gluko-
zowy, woda).

Przechowywać w temperaturze od +2˚C do +5˚C. Produkt może zawie-
rać orzechy arachidowe i włoskie, nasiona sezamu.

ZUTATEN: Käsefüllung [Quark; Zucker, Eimasse, Butter, Weizenmehl; 
Vanillezucker (Zucker, Ethylvanillin); Zitronenaroma mit Farbstoff 
[Wasser, Alkohol, Glycerin, natürliches Aroma, Farbstoff: E100, Curcu-
min]; Streusel [Weizenmehl, Butter, Zucker]; Hefekuchen [Weizenmehl, 
Wasser, Zucker, Eimasse, Butter, Hefe, Salz]; Puderzucker; Rosinen; 
Kandierte Orangenschalen (Orangenschalen, Zucker, Glucose-Fructo-
se-Sirup, Zitronensäure – Säureregulator, E202 - Kaliumsorbat – 
Konservierungsmittel); Zuckerwasser (Zucker, Glucosesirup, Wasser).

Zwischen +2°C und +5°C lagern. Kann Erdnüssen und Walnüsse, Se-
samsamen enthalten.
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