INFORMACJA O SKŁADZIE I ALERGENACH W SERWOWANYCH
PRODUKTACH NA STACJACH PALIW APEXIM AB
lp.

nazwa

Producent/

asortymentu

dostawca

Skład

Wartość odżywcza produktu

Alergeny

Produkty typu fast food
1.

Bułka pszenna

Lanntmannen

mąka pszenna, słód pszenny, gluten, woda

Wartość odżywcza w 100g

Unipacken Sp. o.o.

drożdże sól , emulator E472 E, cukier,

Wartość energetyczna 1068 kJ,

Farutex Sp. z.o.o.

produkt może zawierać ziarna sezamu i soję

255 kcal

gluten

tłuszcz – 1,04 g
węglowodany – 54,09 g
cukry – 0,15g
białko 9,2 g
2

Parówka

Animex Foods Sp.

mięso wieprzowe (58%), woda, skrobia

Wartość odżywcza w 100g

mleko , soja, seler,

z.o.o. / Farutex Sp.

ziemniaczana,

Wartość energetyczna 953 kJ, 230

gorczyca, pszenica

z.o.o.

błonnik

sól,

pszenny

tłuszcz

wieprzowy,

bezglutenowy,

białko

kcal

sojowe, glukoza, wzmacniacz smaku (E

tłuszcz – 19g, w tym kwasy nasycone

621), stabilizatory (E331, E450, E452),

– 6,7g

ekstrakty

węglowodany – 4,2g, w tym cukry 0,6g

E301),

przypraw,
przyprawy,

przeciwutleniacz
aromat,

(

substancja

białko 10g, sól 2,9 g

konserwująca (E 250). Może zawierać
mleko (łącznie

z laktozą),

seler, gorczycę.
3

Kabanos

Animex Foods Sp.

mięso wieprzowe (65%), mięso wołowe

Wartość odżywcza w 100g

mleko, soja, seler,

z.o.o. / Farutex Sp.

(15%), woda, skrobia ziemniaczana, sól,

Wartość energetyczna 1018 kJ, 245

gorczyca, pszenica,

z.o.o.

białko sojowe, stabilizator

kcal

gluten

emulgator
(E621),

(E471),
glukoza,

(E 450),

wzmacniacz
przyprawy,

smaku
ekstrakty

tłuszcz – 19g, w tym kwasy nasycone
– 7,2g

przypraw, przeciwutleniacz (E 315), zioła,

węglowodany – 3,5g, w tym cukry 0,3g

substancja

białko 15g, sól 3,0 g

konserwująca

(E 250). Może zawierać zboża zawierające
gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler,
gorczycę.
4

Parówka Sibylla

Sokołów S.A./ Farutex

mięso wieprzowe (33%), woda, mięso

Wartość odżywcza w 100g

mleko, soja, seler,

Sp. z.o.o.

wołowe(22%), skrobia ziemniaczana, skórki

Wartość energetyczna 920 kJ, 221

gorczyca, pszenica,

wieprzowe,

tłuszcz

kcal

gluten

błonnik

tłuszcz - 16g, w tym kwasy nasycone

sól

wieprzowy,

spożywcza,
dekstroza,

ziemniaczany,

cebula

przeciwutleniacz:

kwas

suszona,
askorbinowy,

przyprawy, ekstrakt przypraw, substancja

– 6,4g
węglowodany – 9,1g, w tym cukry 1,3g
białko 10g, sól 2,1 g

konserwująca: azotyn sodu.
5

sos

Fanex Sp. z o.o. /

koncentrat

meksykański

Farutex Sp. z o.o.

papryka(20%), cukier, musztarda (woda,

pomidorowy

(43%),

woda,

Wartość energetyczna 372 kJ, 88 kcal

gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet

tłuszcz – 0,5g, w tym kwasy nasycone

spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól,

– 0,1g

przyprawy, substancje zagęszczające

węglowodany – 20g, w tym cukry 18g

(

guma guar, guma ksantanowa), substancja

Wartość odżywcza w 100g

gorczyca

białko 1,2g, sól 1,3 g

konserwująca (sorbinian potasu), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
6

ketchup łagodny

Fanex Sp. z o.o. /

woda, koncentrat pomidorowy (46%), cukier,

Wartość odżywcza w 100g

Farutex Sp. z o.o

ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana,

Wartość energetyczna 375kJ, 88kcal

przyprawy, sól, substancje zagęszczające (

tłuszcz –0,5g, w tym kwasy nasycone

guma guar, guma ksantanowa), substancja

–0,1g

konserwująca (sorbinian potasu), aromat.

węglowodany - 21g, w tym cukry 16 g
białko 0,9 g, sól 1,9 g

7

sos czosnkowy

Fanex Sp. z o.o. /

olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda

Wartość odżywcza w 100g

Farutex Sp. z o.o

(woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier,

Wartość energetyczna 1833 kJ, 445

sól), ocet spirytusowy, mleko w proszku

kcal

odtłuszczone, sól, ekstrakt czosnkowy i

tłuszcz –46 g, w tym kwasy nasycone

mleko, gorczyca

czosnek

granulowany

(1,1%),

skrobia

–3,3g

modyfikowana, substancje zagęszczające

węglowodany – 6,6g, w tym cukry 4,9g

(guma guar, guma ksantowa), substancje

białko 0,7 g, sól 1,4 g

konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian
potasu)

regulator

cytrynowy),

kwasowości

aromat

naturalny,

(kwas
barwnik

(karoteny), przeciwutleniacz (sól wapniowo disodowa EDTA).
8

sos tysiąca

Fanex Sp. z o.o. /

woda, olej rzepakowy, cukier, koncentrat

Wartość odżywcza w 100g

wysp

Farutex Sp. z o.o.

pomidorowy

Wartość energetyczna 1184 kJ, 286

gorczyca,

(4%),

ocet

musztarda

spirytusowy,

(woda,

przyprawy

kcal

(zawierają gorczycę), sól, białka mleka,

tłuszcz - 26g, w tym kwasy nasycone-

substancje

1,8 g

zagęszczające

(guma

guar,

guma ksantowa), substancje konserwujące

węglowodany - 11g, w tym cukry 7,4 g

(benzoesan

białko 1,0 g, sól 1,1 g

sodu,

sorbinian

potasu)

mleko, gorczyca

regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
9

sos amerykański

Fanex Sp. z o.o. /

woda, olej rzepakowy, musztarda ( woda,

Wartość odżywcza w 100g

Farutex Sp. z o.o.

gorczyca,

ocet spirytusowy, cukier, sól),

Wartość energetyczna 1155 kJ, 279

cebula

suszona

kcal

(4%),

skrobia

modyfikowana,, cukier, ocet spirytusowy,

tłuszcz - 25g, w tym kwasy nasycone-

przyprawy, białka mleka, sól, substancje

1,8 g

zagęszczające

(guma

węglowodany - 11g, w tym cukry 3,5 g

ksantowa),

aromat,

guar,

guma

substancje

mleko, gorczyca

białko 1,2 g, sól 1,0 g

konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian
potasu)

regulator

kwasowości

(kwas

mlekowy) , barwnik (ekstrakt z papryki),
przeciwutleniacz ( sól wapniowo - disodowa
EDTA).
10

Musztarda

Fanex Sp. z o.o. /

woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier,

Wartość odżywcza w 100g

Farutex Sp. z o.o.

sól, przyprawy, barwnik (kurkumina).

Wartość energetyczna 423 kJ, 102

gorczyca

kcal
tłuszcz – 5,5g, w tym kwasy
nasycone-0,4g
węglowodany – 5,7g, w tym cukry 5,2
g
białko 5,1 g, sól 2,2 g
11

Sos Barbecue

Fanex Sp. z o.o. /

Woda, cukier, koncentrat ;pomidorowy, ocet
spirytusowy,

Farutex Sp. z o.o

ocet

modyfikowana,
przyprawy

biały,

przecier
,

amoniakalny)sól,
(kwas

winny

śliwkowy,

barwnik
regulator

mlekowy),

Wartość odżywcza w 100g

skrobia
(karmel

Wartość energetyczna 494 kJ, 116
kcal

kwasowosci

aromat

dymu

wędzarniczego , substancja konserwujaca
(sorbinian potasu

tłuszcz – 0g, w tym kwasy nasycone0g
węglowodany – 28g, w tym cukry 22 g
białko 0,8 g, sól 0,93 g

12

Sos Remualde

Fanex Sp. z o.o. /

Pikle

(kapusta

kwaszona

,

ogórek

Wartość odżywcza w 100g

konserwowy ), woda , olej rzepakowy ,
Farutex Sp. z o.o

żółtka jaja

cukier, musztarda (woda , gorczyca , ocet

Wartość energetyczna1209kJ, 292

spirytusowy, cukier , sól ), ocet spirytusowy,

kcal

skrobia

modyfikowana,

zółtka

jaja

w

proszku, przyprawy (zawieraja gorczycę i

tłuszcz – 25g, w tym kwasy nasycone-

seler )sól substancje zagęszczające(guma

2,1g

guar,

guma

ksantowa)substancje

konserwujace (benzosean sodu .sorbinian
potasu,
mlekowy)

regulator

kwasowości

(kwas

Gorczyca, seler,

węglowodany – 15g, w tym cukry 11 g
białko 1,2 g, sól 1,5g

13

Salsa mexicana

Fanex Sp. z o.o. /

Woda , koncentrat pomidorowy , cukier ,
papryka

Farutex Sp. z o.o

,

cebula

przyprawa(cukier,

,

ocet

Wartość odżywcza w 100g

spirytusowy,

dekstroza

,

pomidor

Soja, gluten,
pszenica, mleko

Wartość energetyczna 382 kJ, 90 kcal

suszony,cebula suszona , sól , kolendra,
czosnek suszony , kumin , pieprz, aromaty

tłuszcz – 0,3g, w tym kwasy

(zawierają mleko ), pieprz , olej rzepakowy,

nasycone-0,1g

hydralizowane białko roslinne z soi i
pszenicy,

suszone

drozdze

)skrobia

modyfikowana, przyprawy , sól , substancje
zagęszczajace( guma guar , guma ksantowa
),

bulion

warzywny

(zawiera

soje

węglowodany – 20g, w tym cukry 17 g
białko 1,3 g, sól 1,9 g

,

gluten),substancja konserwująca (sorbinian
potasu), aromat
14

Sos arabski

Fanex Sp. z o.o. /

Woda , olej rzepakowy , ocet spirytusowy,
musztarda

Farutex Sp. z o.o

(woda,

ocet

Wartość odżywcza w 100g

gorczyca, sól, cukier, cukier, żółtko jajaw

Wartość energetyczna 1588 kJ, 385

proszku,

kcal

skrobia

mieszanka

modyfikowana,

przypraw,

zagęszczające(guma

Gorczyca

spirytusowy,
sól,

substancje
guar,

guma

tłuszcz –39g, w tym kwasy nasycone3,1g

ksantowa)substancje
konserwujace(benzoasan sodu, sorbinian
potasu (barwnik (karoteny)

węglowodany – 7,4g, w tym cukry 5,2
g
białko 11,2 g, sól 1,7 g

15

Panini z szynką i

Elta Polska / Farutex

Ciabatta 53% : mąka pszenna 55%, woda,

Wartość odżywcza w 100g

pszenica, gluten

serem

Sp. z o.o.

mąka

Wartość energetyczna 1197 kJ, 286

pszenny, żyto,

suszony, zakwas pszenny ( mąka pszenna,

kcal

mleko, gorczyca,

kultury starterowe), gluten pszenny, środki

tłuszcz – 15,0 g, w tym kwasy

jaja,

do przetwarzania mąki: kwas askrobiowy,

nasycone – 4,0g

enzymy, substancja konserwująca: kwas

węglowodany – 24,7g, w tym cukry

sorbowy. Szynka wieprzowa 22%: mięso

1,9g

wieprzowe 84%, woda, sól spożywcza,

białko 13,1 g, sól 1,8g

żytnia,

sól

spożywcza,

drożdże

substancja konserwująca: azotyn sodu,
cukier, substancja żelująca: przetworzony
wodorost morski Eucheuma, stabilizator:
difosforany, trrifosforany sodu i potasu,
przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu. Ser
Edam (zawiera tłuszcz min. 45%), 14%:
mleko

pasteryzowane,

sól

spożywcza,

kultury mleczarskie, stabilizator: chlorek
wapnia,

podpuszczka

mikrobiologiczna,

barwnik :annato. Majonez 11%: olej roślinny
rzepakowy 70%, woda, sproszkowane jaja,
ocet spirytusowy, sól spożywcza, substancja
zagęszczająca:

acetylowany

adypinian

diskrobiowy, nasiona gorczycy, stabilizator:
guma guar, guma ksantowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: betakaroten, przyprawy. Wyrób może zawierać :
sezam, soje, seler, łubiny.
16

Paninii z

Elta Polska / Farutex

Ciabatta 48% : mąka pszenna 55%, woda,

Wartość odżywcza w 100g

pszenica, żyto,

kebabem i

Sp. z o.o.

mąka

Wartość energetyczna 1306 kJ, 312

gluten pszenny,

suszony, zakwas pszenny ( mąka pszenna,

kcal

gorczyca, mleko,

kultury starterowe), gluten pszenny, środki

tłuszcz – 15,3 g, w tym kwasy

masło

do przetwarzania mąki: kwas askrobiowy,

nasycone – 5,8g

enzymy, substancja konserwująca: kwas

węglowodany – 30,2g, w tym cukry

sorbowy.

2,1g

kurczakiem

żytnia,

sól

spożywcza,

drożdże

Kebab z kurczaka 25%:

pieczone mięso z kurczaka 90%, olej

białko 13,3 g, sól 1,7g

roślinny rzepakowy, mieszanka przypraw(
zawiera nasiona gorczycy). Ser Edam
(zawiera tłuszcz min. 45%), 12%: mleko
pasteryzowane,

sól

spożywcza,

kultury

mleczarskie, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka

mikrobiologiczna,

barwnik:annato. Pieczona cebula 10%:
cebula, olej roślinny rzepakowy, przyprawy,
sól spożywcza. Masło z solą 5%: masło
98%, sól spożywcza 2%,
17

Zawijasek z

Szczęśliwa Gwiazda

chleb PITA 25%: mąka pszenna, woda

Wartość energetyczna

gluten, gorczyca,

nadzieniem

Sp. z.o.o.

mąka sojowa, sól, drożdże, cukier gluten

140kcal/100g

seler, laktoza ,

mięsno-

pszenny;

Kebab

warzywnym i

wołowe 70%, mięso baranie 10%, tłuszcz

ostrym sosem

barani 5%, mięso z indyka 7% , bułka tarta
(gluten),

mielony

cebula

25%:

świeża,

mięso

mieszanka

przypraw (sól wzmacniacz smaku i zapachu
E261,

przyprawy,

gorczyca

białko sojowe
Tłuszcz 3,2 g/100 g
węglowodany 23g/ 100g
błonnik 0g/100g

seler,

utwardzona laktoza, dekstroza, ekstrakt

białko 5/3g/100 g

drożdżowy, olej palmowy) białko sojowe,
skrobia.
warzywa

32%:

kapusta

biała

świeża,

marchew świeża 7%
sosy 14%: ketchup łagodny: pomidory (174
g pomidorów zużyto na 100 g produktu,
woda cukier, przecier cebuli , przecier
selera(seler) skrobia modyfikowana, sól,
ocet spirytusowy, regulator kwasowościkwas cytrynowy, przyprawy, substancja
konserwująca – benzoesan sodu ; papryka
Pepperoni ostra: papryka pepperoni, woda,
ocet, sól, regulator kwasowości, kwas
cytrynowy
18

Zawijasek z

Szczęśliwa Gwiazda

chleb PITA 25%: mąka pszenna, woda

Wartość energetyczna

gluten, gorczyca,

nadzieniem

Sp. z.o.o.

mąka sojowa, sól, drożdże, cukier gluten

140kcal/100g

seler, laktoza ,

mięsno-

pszenny;

Kebab

mielony

warzywnym z

wołowe 70%, mięso baranie 10%, tłuszcz

sosem

barani 5%, mięso z indyka 7% , bułka tarta

czosnkowym

(gluten),

cebula

29%:

świeża,

mięso

mieszanka

przypraw (sól wzmacniacz smaku i zapachu
E261,

przyprawy,

gorczyca

drożdżowy, olej palmowy) białko sojowe,
skrobia.
32%:

kapusta

biała

świeża,

marchew świeża 7%
sosy 14%: majonez stołowy zawartość
tłuszczu 76%, olej rzepakowy, woda, żółtko
jaja w proszku, cukier, ocet spirytusowy i
winny, biały, sól, gorczyca, substancja
konserwująca (sorbinian potasu), aromat
cytryny,

regulator

cytrynowy),

kwasowości

barwnik

(kwas

(karoteny)

,

przeciwutleniacz (E385). Produkt może
zawierać mleko, czosnek świeży

węglowodany 23g/ 100g
błonnik 0g/100g

seler,

utwardzona laktoza, dekstroza, ekstrakt

warzywa

białko sojowe
Tłuszcz 3,2 g/100 g

białko 5/3g/100 g
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Tortilla Fajita

ATRIA KONCEPT SP.

Podkład tortilla pszenna biała 35% (mąka

Wartość energetyczna (kJ)-

z O.O. ul.

PSZENNA, woda, tłuszcz roślinny palmowy,

914

Krowoderskich

stabilizator:

zuchów 14, 31-272

karboksymetyloceluloza,

Kraków

spulchniająca:

glicerol,

guma

sodu,

sodowy,

glukoza,

błonnik

gorczyca, seler

Wartość energetyczna (kcal)-

substancja

difosforan

wodorowęglan

guar,

217
tłuszcz (g) -

w tym kwasy tłuszczowe nasycone
(g)4,2

jabłkowy, emulgator : mono-i diglicerydy

Węglowodany (g)

23,41

kwasów

w tym cukry (g)

7

Błonnik spożywczy (g)

b/d

sorbinian potasu, środek do przetwarzania

Białka (g)

-

12,7

mąki, : Lcystyina,

Sól (g)

-

1,27

konserwująca:

propionian

substancja
wapnia

,

może wystąpić: jaja,
ryby, orzechy ,

8,1

PSZENNY, regulator kwasowości: kwas
tłuszczowych,

gluten, soja, mleko,

nasiona sezamu,
dwutlenek siarki

ser Cheddar 15% (mleko, podpuszczka w
proszku , sól, szczepionki czystych kultur,
barwnik: annato, substancja konserwująca:
chlorek wapnia
filet fajitas kurczak 30% (100 g prod. ze 104
gramów mięsa) sól, cebula, papryka ,
glukoza, czosnek skrobia , pieprz kolendra,
kurkuma,

aromaty:

kozieradka,

maltodekstryna , kwasek cytrynowy, pieprz
Cayene,

ekstrakt

z

drożdży,

bazylia,

oregano, tymianek, rozmaryn, kmin, koper,
dekstroza

z

PSZENICY,

stabilizator:

węglany sodu, regulator kwasowości, octany
potasu, mleczan potasu, cytryniany sodu
,octany sodu,

skrobia modyfikowana,

cukier, olej rafinowany rzepakowy, aromaty
(zawierają SELER, GORCZYCĘ, SOJĘ),
olej

rafinowany,

rzepakowy,

papryka

grillowana, cebula grillowana
Kawy i napoje
1

Espresso

J.J.Darboven GmbH

kawa Cremazzurr palona w ziarnach

&Co.

Wartość odżywcza w 100g
Wartość energetyczna 8,4 kJ, 2 kcal
tłuszcz – 0g
węglowodany – 0,3 g
białko-0g

2

Cappucino

J.J.Darboven GmbH

kawa Cremazzurr palona w ziarnach, mleko

&Co.

Wartość odżywcza w 100g

mleko

Wartość energetyczna 33 kJ, 139 kcal
tłuszcz – 1,7g
węglowodany – 2,5 g
białko-1,6g
sól – 0,1 g
cukry – 2,5 g

3

kawa czarna

J.J.Darboven GmbH

kawa Cremazzurr palona w ziarnach

&Co.

Wartość odżywcza w 100g
Wartość energetyczna 8,4 kJ, 2 kcal
tłuszcz – 0g
węglowodany – 0,3 g
białko-0g

4

kawa z mlekiem

J.J.Darboven GmbH

kawa Cremazzurr palona w ziarnach, mleko

&Co.

Wartość odżywcza w 100g

mleko

Wartość energetyczna 45 kJ, 186 kcal
tłuszcz – 2,3 g
węglowodany – 3,4 g
białko-2,1 g
sól – 0,1 g
cukry – 2,5 g

5

gorąca

J.J.Darboven GmbH

czekolada : cukier, mleko pełne w proszku,

Wartość odżywcza w 100g

mleko

czekolada

&Co.

kakao 22%, mleko odtłuszczone w proszku,

Wartość energetyczna 1758 kJ, 2kcal

sól, aromat, środek antyadhezyjny E 341

tłuszcz –12,2 g, w tym kwasy
nasycone7,4g
węglowodany – 60,0g, w tym cukry
56,3g
białko 12,8 g, sól 0,6g

6

mleko

Polmlek Raciąż Sp.

zawartość tłuszczy 3,2%

Wartość odżywcza w 100g

mleko

z.o.o./ Farutex Sp. z

Wartość energetyczna 249 kJ, 60 kcal

o.o.

tłuszcz –3,2 g, w tym kwasy
nasycone1,9g
węglowodany – 4,7g, w tym cukry
4,7g
białko 3,0 g, sól 0,1g

Produkty smażone we frytkownicy
1

Frytki (Chips)

FARUTEX SP Z O O,

Ziemniaki, olej słonecznikowy

Wartość energetyczna (kJ) 709 -

brak

ul. Jesienna 4, 70-807

857

Szczecin

Wartość energetyczna (kcal)169 -205
tłuszcz (g) 6 10
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
0,7
W zal. od ilości użytego oleju
Węglowodany (g)

24

w tym cukry (g)
Błonnik spożywczy (g)

2

Ziemniaki, olej słonecznikowy

Białka (g)

3

Sól (g)

0,04

3,5
0

Frytki (Frech

FARUTEX SP Z O O,

Wartość energetyczna (kJ) 709/857

Fries)

ul. Jesienna 4, 70-807

Wartość energetyczna (kcal) 169/205

Szczecin

tłuszcz (g) 6 / 10

brak

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
0,7
W zal. od ilości użytego oleju
Węglowodany (g)

24

w tym cukry (g)

0,5

Błonnik spożywczy (g)

3,5

Białka (g)

3

Sól (g)

0,04

/druga poz. produkt smażony/
3

CATTERPACK

FARUTEX SP Z O O,

Ziemniaki 96,5, olej roślinny (3,5%: olej

Wart. energetyczna 515 kj / 123 kcal

Frytki stekowe

ul. Jesienna 4, 70-807

palmowy olej słonecznikowy )

Tłuszcz

Szczecin

brak

3,5

g
w tym kw. tłuszczowe nasycone
1,8g
Węglowodany

19,5

g
w tym cukry

0,5g

Białko

2

g
Sól

0.1

g
4

ZŁOCISTY

Bonduelle Polska S.A.

Kalafior (70%), panierka (mąka pszenna,

Wart. energetyczna 707,4 kj / 169,2

1. Zboża

KALAFIOR

ul. Puławska 303

woda, mąka ziemniaczana, sól, drożdże,

kcal

zawierające gluten

SNACKING

02-785 Warszawa

proszek do pieczenia: E 450, zagęstniki:

Tłuszcz

E412, barwniki: ekstrakt papryki). Może

g

zawierać SELER, MLEKO, GORCZYCĘ,

w tym kw. tłuszczowe nasycone

JAJA, SOJA.

g

index 68023

Węglowodany
g

4,3

2. Jaja
3 Nasiona soi

0,5

4 Mleko (łącznie z
laktozą)

14,3

5. Seler
6. Gorczyca

w tym cukry

1g

Białko

18,4 g

Sól
5

1,5 g

Squid Rings

FARUTEX SP Z O O,

40% kalmary , mąka pszeniczna, woda olej

Wart. energetyczna707,4 kj / 169,2

1. Ryby

Battered

ul. Jesienna 4, 70-807

słonecznikowy, skrobia pszenna, drożdże,

kcal

2. Mięczaki

(pierścienie

Szczecin

sól, cukier, środek zagaszający:

Tłuszcz

guar,

kolor

:riboflavin

karagen

kalmarów w

guma

środek

cieście)

spulchniający: difosforan, węglan sodu

4,3

g

zawierające gluten i

w tym kw. tłuszczowe nasycone

0,5

g
14,3

g
1

g
18,4

g

Filet z piersi kurczaka 74%, panierka (mąka
pszenna,

ul. Gliwicka 20

(kukurydza, cukier, sól, słód jęczmienny)

43-180 Orzesze

przyprawy naturalne, drożdże, sól, proszek

Tel. 32/2215341

jajowy),

woda,

olej

płatki

rzepakowy,

skrobia

ziemniaczana, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, przyprawy naturalne.

1,5 g

Wartość energetyczna (kJ)

kukurydziane

mleczne i produkty
zawierające mleko

Sól

Z O.O.

zawierające jaja
5 4.Mleko, produkty

Białko

FVZ DELI-MEAT SP.

gluten 4. Jaja i
produkty

w tym cukry

Naggetsy

produkty na bazie
zbóż zawierających

Węglowodany

6

3. Zboża

1.Zboża zawierające

218

gluten i produkty na

Wartość energetyczna (kcal)

bazie zbóż

52

zawierających

tłuszcz (g)

gluten

0.7
w tym kw. tłuszcz. nasycone (g)

2. Jaja i produkty

0,1

zawierające jaja

Węglowodany (g)
6,8

3.Soja i produkty

w tym cukry (g)

zawierające soję

0,1
Błonnik spożywczy (g)

4.Mleko, produkty

2,8

mleczne i produkty

Białka (g)

zawierające mleko

3,2
5.Seler i produkty

Sól (g)

zawierające seler

0,10

6.Gorczyca i
produkty
zawierające
gorczycę
7

Mozarella Stick

FARUTEX SP Z O O,

MOZARELLA 51%, (Ser Mozarella 98%,

Wartość energetyczna (kJ)

– Paluszki z

ul. Jesienna 4, 70-807

stabilizator E461kazeinian sodu (MLEKO)),

Wartość energetyczna (kcal)

gluten i produkty na

sera mozzarella

Szczecin

MĄKA PSZENNA, olej palmowy, woda

313

bazie zbóż

(50%, sól, drożdże, maltodekstryna, proszek

tłuszcz (g)

zawierających

czosnkowy,

proszek

19,1

gluten

pietruszki,

barwnik

cebulowy,
E100,

natka
Środek

spulchniający E500(ii) , Nie zawiera GMO

1306

1.Zboża zawierające

w tym kw. tł. nasycone (g)
11,5

2. Mleko, produkty

Węglowodany (g)

mleczne i produkty

17,5

zawierające mleko

w tym cukry (g)
1,4
Błonnik spożywczy (g)
Białka (g)

3,2
16,3

Sól (g)
8

Olej palmowy

PPHU OLMAJ
Sławomir Majewski

rafinowany olej palmowy 100%

1,3

Wartość energetyczna (kJ) 3700
kj/100g
Wart. energetyczna (kcal)900
kcal/100g
tłuszcz (g) 100 g/100g
w tym kwasy tłuszcz. nasycone (g)
53,70 g/100 g

brak

Węglowodany (g)

0

w tym cukry (g)

0

Błonnik spożywczy (g)

0

Białka (g)

0

Sól (g)

0

Produkty wytwarzane w urządzeniu POM CHEF
1

pierogi z serem

Jawo Sp. z o.o. 42-

mąka pszenna, ser twarogowy 33%, woda,

216 Częstochowa

cukier pasteryzowane jaja płynne, skrobia
ziemniaczana , aromat waniliowy

Wartość energetyczna (kJ)
825
Wartość energetyczna (kcal)
195

1. zboża
zawierające gluten
2. Jaja i produkty
pochodne

tłuszcz (g) 1,9

3. Mleko i produkty

w tym kwasy tłusz. nasycone (g)

mleczne

1,3

4. soja i produkty

Węglowodany (g)

pochodne

34

5. Gorczyca i

w tym cukry (g)

produkty pochodne

8,0
Błonnik spożywczy (g)
Białka (g)
9,4
Sól (g)
0,3
2

Pierogi ruskie

Jawo Sp. z o.o. 42-

mąka pszenna, ziemniaki 24%, woda, ser

216 Częstochowa

twarogowy 13%, cebula, sól, pasteryzowane
jaja płynne, olej rzepakowy, przyprawy

Wartość energetyczna (kJ)
712
Wartość energetyczna (kcal)
168
tłuszcz (g)

1. zboża
zawierające gluten
2. Jaja i produkty
pochodne
3. Mleko i produkty

1,3
w tym kwasy tłusz. nasycone (g)
0,8

mleczne
4. soja i produkty
pochodne

Węglowodany (g)

5. Gorczyca i

30

produkty pochodne

w tym cukry (g)
3,7
Błonnik spożywczy (g)
Białka (g)
7,1
Sól (g)
0,58
3

Pierogi z

Jawo Sp. z o.o. 42-

mąka pszenna, mięso wieprzowe

mięsem

216 Częstochowa

woda, mięso wołowe 9%, białko sojowe
cebula,

przyprawy,

płynne,

sól,

pasteryzowane

błonnik

pszenny,

18%,

Wartość energetyczna (kJ)
712

jaja

Wartość energetyczna (kcal)

olej

168

1. zboża
zawierające gluten
2. Jaja i produkty
pochodne

rzepakowy, przyprawy , suszone warzywa

tłuszcz (g)

3. Mleko i produkty

(marchew , pietruszka cebula, por), cukier,

1,3

mleczne

ekstrakt drożdżowy

w tym kw. tłuszczowe nasycone (g)
0,8

4. soja i produkty
pochodne

Węglowodany (g)

5. Gorczyca i

30

produkty pochodne

w tym cukry (g)
3,7
Błonnik spożywczy (g)
Białka (g)
7,1
Sól (g)
0,58
Zapiekanki
1

Zapiekanka
Bendik’s
Kurczak

Bim Investment Sp.
z o.o. ul. Odrowąża
15, 03-310
Warszawa,

Pieczywo 45,9%, ser mozzarella 20,4%,

Wartość energetyczna (kJ)

1. Zboża

mięso kurczaka 15,3%, pieczarki i cebula

1009

zawierające gluten i

7,7% mix sosu czosnkowego, musztardy i

Wartość energetyczna (kcal)

produkty na bazie

240

ketchupu 7,7%, czerwona papryka 2,6%,
przyprawy ziołowe 0,5%

zbóż zawierających

tłuszcz (g)

gluten

8,9

2. Jaja i produkty

w tym kw. tłuszczowe nasycone (g)

zawierające jaja

3,3

3. Orzechy ziemne i

Węglowodany (g)

produkty

26,9

zawierające orzechy

w tym cukry (g)

ziemne

2,5

4. Soja i produkty

Błonnik spożywczy (g)

zawierające soję

0,9

5. Mleko, produkty

Białka (g)

mleczne i produkty

12,7

zawierające mleko

Sól (g)

6. Seler i produkty

1,9

zawierające seler
7. Gorczyca i
produkty
zawierające
gorczycę
8. Ziarna sezamu i
produkty
zawierające ziarna
sezamu de graines
de sesame

2

Zapiekanka
Pepperoni HDS

Bim Investment Sp.
z o.o. ul. Odrowąża
15, 03-310
Warszawa

Pieczywo 48,6%, ser mozzarella 22,7%,

Wartość energetyczna (Kj)

pieczarki i cebula 8,1% sos pomidorowy 8,1,

1033

1. Zboża

kiełbasa pepperoni 6,5%, czerwona papryka

Wartość energetyczna (kcal)

246

produkty na bazie

2,7%, kukurydza 2,7% ,przyprawy ziołowe

tłuszcz (g)

8,9

zbóż zawierających

0,2% masa netto 185 g

w tym kw. tłuszczowe nasycone (g)3,3

gluten

Węglowodany (g)

2. Jaja i produkty

27,6

zawierające jaja

w tym cukry (g)

3. Orzechy ziemne i

2,3

produkty

Błonnik spożywczy (g)

zawierające orzechy

1,2

ziemne

Białka (g)

4. Soja i produkty

zawierające gluten i

11,9

zawierające soję

Sól (g)

2

5. Mleko, produkty
mleczne i produkty
zawierające mleko
6. Seler i produkty
zawierające seler
7. Gorczyca i
produkty
zawierające
gorczycę
8. Ziarna sezamu i
produkty
zawierające ziarna
sezamu de graines
de sesame

3

Zapiekanka
głęboko
mrożona z
pieczarkami
195g MC

Maks Top ul.
Fabryczna 10, 41260 Sławków, tel.:
32/293 17 66
kontakt@maxtop.pl

Mąka pszenna, woda, pieczarki-17%, ser

Wartość energetyczna (kJ)

cebula sól drożdże, olej rzepakowy, cukier,

Wartość energetyczna (kcal)

246

produkty na bazie

skrobia ziemniaczana, przyprawy.

tłuszcz (g)

8,9

zbóż zawierających

zwiera GMO.

Nie

1033

zawierające gluten i

w tym kw. tłuszczowe nasycone (g)

gluten

3,3

2. Jaja i produkty

Węglowodany (g)

27,6

zawierające jaja

w tym cukry (g)

2,3

3. Orzechy ziemne i

Błonnik spożywczy (g)

1,2

produkty

Białka (g)

11,9

zawierające orzechy

Sól (g)

2

ziemne
4. Soja i produkty
zawierające soję
5. Mleko, produkty
mleczne i produkty
zawierające mleko
6. Seler i produkty
zawierające seler
7. Gorczyca i
produkty
zawierające
gorczycę
8. Ziarna sezamu i
produkty
zawierające ziarna
sezamu de graines
de sesame

Lody Włoskie
1

2

3

4

Masa bazowa

Campina Food

chude

Wartość energetyczna (kJ) 629

Mleko, produkty

DEBIC SOFT

service PO box 640

tłuszczu, syrop glukozy, odtłuszczone części

Wartość energetyczna (kcal) 149

mleczne i produkty

ICE o smaku

3800 AP Amersfoort

stałe mleka, maltodekstryna, stabilizatory:

tłuszcz (g) 5

zawierające mleko

waniliowym

The Nederlands Soft

E460, E466, E407, emulgator E471, sól,

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 3,7

przygotowywana

cukier,

śmietana

42%

Ice: Fiesland

przyprawy

Węglowodany (g)

23

w maszynie do

w tym cukry (g)

19

lodów

Błonnik spożywczy (g)
Białka (g)

2,8

Sól (g)

0,36

wafle do lodów

PPH MADREN

mąka pszenna, olej rzepakowy, woda,

Wartość energetyczna (kJ) 401,56

Zboża zawierające

kubek

Zbigniew Dopierała ul.

skrobia kukurydziana, emulgator – lecytyna

Wartość energetyczna (kcal) 1702,36

gluten i produkty na

kanadyjski

Poznańska 34,

sojowa, substancja spulchniająca –kwaśny

tłuszcz (g)

bazie zbóż

średni art. Nr 04

Zielona Góra

węglan sodu, sól, substancja słodząca

w tym kw. tłuszc. nasycone (g) 0,39

zawierających

E950, E951, E952, E954, aromat, barwnik

Węglowodany (g)

83,49

gluten

E150C

w tym cukry (g)

2,29

Soja i produkty

NON GMO

Błonnik spożywczy (g)

b/d

zawierające soję

Białka (g)

9,70

Sól (g)

0,24

3,2

wafle do lodów

PPH MADREN

mąka pszenna, cukier, emulgator – lecytyna

Wartość energetyczna (kJ) 401,56

Zboża zawierające

kubek duży max

Zbigniew Dopierała ul.

sojowa, olej rzepakowy, białko sojowe,

Wartość energetyczna (kcal) 1702,36

gluten i produkty na

art. Nr 11

Poznańska 34,

aromat,

tłuszcz (g)

bazie zbóż

Zielona Góra

NON GMO

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 0,39

zawierających

Węglowodany (g)

83,49

gluten

w tym cukry (g)

2,29

Soja i produkty

Błonnik spożywczy (g)

b/d

zawierające soję

Białka (g)

9,70

Sól (g)

0,24

3,2

wafle do lodów

PPH MADREN

mąka pszenna, olej rzepakowy, woda,

Wartość energetyczna (kJ) 394,75

Zboża zawierające

rożek włoski art.

Zbigniew Dopierała ul.

skrobia kukurydziana, emulgator – lecytyna

Wartość energetyczna (kcal) 1672,75

gluten i produkty na

Poznańska 34,

sojowa, substancja spulchniająca –kwaśny

tłuszcz (g)

bazie zbóż

Zielona Góra

węglan sodu, sól, substancja słodząca

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 0,58

zawierających

E950, E951, E952, E954, aromat, barwnik

Węglowodany (g)

80,61

gluten

E150C

w tym cukry (g)

2,61

Soja i produkty

NON GMO

Błonnik spożywczy (g)

b/d

zawierające soję

Białka (g)

9,19

Sól (g)

0,24

35

5

mleko,

3,95

wafle do lodów

mąka pszenna, cukier, emulgator – lecytyna

Wartość energetyczna (kJ) 399

Zboża zawierające

wachlarz falisty

sojowa, olej rzepakowy, białko sojowe,

Wartość energetyczna (kcal) 1689

gluten i produkty na

art. Nr 20

NON GMO

tłuszcz (g)

bazie zbóż

3,0

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 0,4

zawierających

6

7

8

9

10

85,8

gluten

w tym cukry (g)

29

Soja i produkty

Błonnik spożywczy (g)

b/d

zawierające soję

Białka (g)

8,2

Sól (g)

0,2

Sos służący jako

Dijo Fun&Foof Bielany

cukier, mleko zagęszczone słodzone

Wartość energetyczna (kJ) 1390

Jaja i produkty

polewa do lodów

Wrocławskie

[(mleko, cukier, laktoza (z mleka)], woda,

Wartość energetyczna (kcal) 329

zawierające jaja

GOLD TOFFI

syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy,

tłuszcz (g)

CARAMEL

aromaty, emulgatory: lecytyny (z soi),

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 4,5

Soja i produkty

mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych;

Węglowodany (g)

b/d

zawierające soję

sól, substancja konserwująca: E 202. Może

w tym cukry (g)

60

zawierać jaja.

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Mleko, produkty

Białka (g)

b/d

mleczne i produkty

Sól (g)

0,11

zawierające mleko

6,1

Sos służący jako

Dijo Fun&Foof Bielany

syrop glukozowo-fruktozowy, woda, syrop

Wartość energetyczna (kJ) 1425

Jaja i produkty

polewa do lodów

Wrocławskie

glukozowy, miazga kakaowa, kakao o

Wartość energetyczna (kcal) 339

zawierające jaja

EXTRA DARK

obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz

tłuszcz (g)

CHOCOLATE

kokosowy, serwatka w proszku (z mleka),

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 4,1

Soja i produkty

cukier, aromaty, substancja konserwująca:

Węglowodany (g)

b/d

zawierające soję

sorbinian potasu, regulator kwasowości:

w tym cukry (g)

33

kwas cytrynowy, emulgator: mono- i

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Mleko, produkty

diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól.

Białka (g)

b/d

mleczne i produkty

Może zawierać soję, jaja.

Sól (g)

0,2

zawierające mleko

12

Sos służący jako

Dijo Fun&Foof Bielany

truskawki (63%), cukier, skrobia

Wartość energetyczna (kJ) 689

Jaja i produkty

polewa do lodów

Wrocławskie

modyfikowana, woda, regulator

Wartość energetyczna (kcal) 192

zawierające jaja

OWOCE W

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja

tłuszcz (g)

ŻELU

konserwująca: sorbinian potasu, sól. Może

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g)

TRUSKAWKI

zawierać mleko, laktozę (z mleka), lecytynę

Węglowodany (g)

b/d

sojową i białka jaja kurzego.

w tym cukry (g)

32

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Mleko, produkty

Białka (g)

b/d

mleczne i produkty

Sól (g)

0,04

zawierające mleko

0
0

Soja i produkty
zawierające soję

Sos służący jako

Dijo Fun&Foof Bielany

syrop glukozowo-fruktozowy, woda, syrop

Wartość energetyczna (kJ) 1425

Jaja i produkty

polewa do lodów

Wrocławskie

glukozowy, miazga kakaowa, kakao o

Wartość energetyczna (kcal) 339

zawierające jaja

EXTRA DARK

obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz

tłuszcz (g)

CHOCOLATE

kokosowy, serwatka w proszku (z mleka),

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 4,1

Soja i produkty

cukier, aromaty, substancja konserwująca:

Węglowodany (g)

b/d

zawierające soję

sorbinian potasu, regulator kwasowości:

w tym cukry (g)

33

kwas cytrynowy, emulgator: mono- i

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Mleko, produkty

diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól.

Białka (g)

b/d

mleczne i produkty

Może zawierać soję, jaja.

Sól (g)

0,2

zawierające mleko

cukier, kakao o obniżonej zawartości

wartość energetyczna (kJ) 1657

Mleko, produkty
mleczne i produkty

posypka do

12

lodów

Dijo Fun&Foof Bielany

tłuszczu (9%) , syrop glukozowy,

Wartość energetyczna (kcal) 390

CUKIERNICZE

Wrocławskie

substancje glazurujące: E 553b, E904.

tłuszcz (g)

Może zawierać mleko.

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g)

PŁATKI
KAKAOWE

11

Węglowodany (g)

0

Węglowodany (g)

b/d

w tym cukry (g)

94,7

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Białka (g)

b/d

Sól (g)

0

zawierające mleko
0

posypka do

Dijo Fun&Foof Bielany

cukier, syrop glukozowy, dekstryna,

Wartość energetyczna (kJ) 1657

Mleko, produkty

lodów

Wrocławskie

barwniki: dwutlenek tytanu, kurkumina,

Wartość energetyczna (kcal) 390

mleczne i produkty

CUKIERNICZE

koszenila, błękit brylantowy, karoteny,

tłuszcz (g)

zawierające mleko

MACZKI

annato; substancje glazurujące: wosk

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g) 0

Wartość

pszczeli żółty, talk; tłuszcz kokosowy,

Węglowodany (g)

b/d

odżywcza

aromat. Może zawierać: mleko.

w tym cukry (g)

94,7

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Białka (g)

b/d

Sól (g)

0

0

12

posypka do

Dijo Fun&Foof Bielany

cukier, glukoza, barwniki: E100, E133,

Wartość energetyczna (kJ) 1653

lodów

Wrocławskie

E160a, E160b, dekstryna substancje

Wartość energetyczna (kcal) 389

KOLOROWA O

glazurujące: wosk pszczeli żółty, talk, syrop

tłuszcz (g)

SMAKU

glukozowy, tłuszcz kokosowy, aromaty

w tym kwa. tłuszcz. nasycone (g)

OWOCOWYM

0

Węglowodany (g)

b/d

w tym cukry (g)

97

Błonnik spożywczy (g)

b/d

Białka (g)

0

Sól (g)

0

0

posypka do

Dijo Fun&Foof Bielany

cukier, uwodnione tłuszcze roślinne, mleko

Wartość energetyczna (kJ) 1653

Orzechy ziemne i

lodów

Wrocławskie

odtłuszczone w proszku (10%),

Wartość energetyczna (kcal) 389

produkty

CARAVELLA-

odtłuszczone kakao w proszku (4%),

tłuszcz (g)

MLECZNA

laktoza, emulgator (E322lecytyna sojowa),

w tym kw. tłuszcz. nasycone (g)

POSYPKA

syrop glukozowy, środki aromatyzujące

Węglowodany (g)

b/d

w tym cukry (g)

97

Soja i produkty

Błonnik spożywczy (g)

b/d

zawierające soję

Białka (g)

0

Sól (g)

0

0

zawierające orzechy
0

ziemne

Mleko, produkty
mleczne i produkty
zawierające mleko

Stan na 23.08.2018 r.

