


NIEBIESKA KUKURYDZA - ANTYOKSYDANTY I 100% NATURY
Niebieska kukurydza to 100% NATURALNA, PRASTARA, NIEMODYFIKOWANA
GENETYCZNIE I ZDROWA ODMIANA KUKURYDZY, uprawiana od setek lat
przez Indian z plemienia Hopi oraz Inków na zboczach Andów.
Swój niebieski kolor zawdzięcza wysokiej zawartości antocyjnanów, naturalnych
barwników roślinnych, nadających barwę kwiatom i owocom. Według
przeprowadzonych badań ziarno kukurydzy bluecorn zawiera 4125 mg/kg
antyoksydantów oraz jest źródłem substancji odżywczych, takich jak witaminy
rozpuszczalne w wodzie oraz w tłuszczach B, D, E, K oraz związki mineralne,
między innymi magnez, wapń, fosfor, żelazo i cynk.
Przeprowadzone badania wykazały również znaczące różnice, szczególnie w
zawartości wapnia, cynku i żelaza w stosunku do tradycyjne żółtej kukurydzy. Tak
duża ilość ostatniego z wymienionych minerałów wskazuje na zasadne
wzbogacenie w niebieską kukurydzę diety kobiet oraz dzieci, których metabolizm
wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek.

WPROWADŹ KOLOR DO SWOJEJ KUCHNI
Produkty z niebieskiej kukurydzy w postaci ziaren, mąki oraz kaszki, dają szerokie
możliwości wykorzystania ich w kuchni i gastronomii. Ziarno poddane obróbce
cieplnej ma delikatny orzechowy smak i doskonale sprawdzi się jako zdrowa
przekąska w formie popcornu oraz jako podstawa nietuzinkowych słodkości
oblanych miodem lub masłem orzechowym. Mąka i kaszka mogą stać się bazą do
przepysznych deserów oraz wszelkich wypieków - zarówno słodkich jak i
wytrawnych. Ciasta, muffiny, strucle, puddingi, chruściki, pierniki, pierogi,
makarony, kluseczki, bułki, chleb - wyobraźnia pozostaje w tym temacie
nieograniczona. Zarówno wrażenia smakowe jak i wizualne, wywołane niebieskim
kolorem przygotowywanych potraw, zachęcają do codziennego stosowania
niebieskiej kukurydzy oraz produktów powstałych z jej ziaren w kuchni. Czas
przekonać się, że niebieskie jest bardzo smaczne i wprowadzić kolor oraz zdrowie
do swoich potraw.



FLORENTA
Ekstrakt wodny z młodych pędów jodły syberyjskiej.
Naturalny antybiotyk, uniwersalny adaptogen, induktor
syntezy interferonu.
Rekomendowany sportowcom, osobom starszym,
uczącej się młodzieży, osobom wykonującym ciężką
pracę fizyczną, rekonwalescentom.
Zawiera naturalne formy witamin A, B2, E; związki
terpenowe (m.in. borneol, kariofilen), koloidalne chelaty
roślinne magnezu, potasu, żelaza, cynku i in., polifenole,
kwercytynę, fitosteroidy (ecdysterony), d-pantenol.

PANTOBIOL 2+
Rewolucyjny adaptogen. Zdrowe stawy i kości. Terapie anty-
aging.
Mikronizowane poroże jelenia syberyjskiego w kapsułkach
z ekstraktami ziół Ałtaju i chitosanem z muszli skorupiaków.
Sproszkowane poroże zawiera naturalny siarczan chondroityny,
siarczan glukozaminy, białka, peptydy, aminokwasy,
mikroelementy. Wpływa na odbudowę układu mięśniowo –
szkieletowego, zwiększa produkcję kolagenu, stymuluje wzrost
poziomu endogennego DHEA zapobiegając następstwom
dysfunkcji gospodarki hormonalnej. Zalecany w chorobach
autoimmunologicznych, osteoporozie, zmniejszonej odporności
i stanach depresyjnych.

BIOTA COMPLEX (Biota 1, Biota 2)
W skład kompleksu mikroorganizmów Biota 1 wchodzą
bakterie kwasu mlekowego, bifidobakterie,
paciorkowce kwasu mlekowego, bakterie propionowe,
bakterie kwasu octowego, drożdżaki Torulopsis ziaren
kefirowych. Bioaktywnymi składnikami wykazującymi
oddziaływanie immunogenne są oligopeptydy,
laktoferyna, laktoglobuliny, glikomakropeptydy, a także
witaminy grupy B (również B12, B17), PP i inne, oraz
bakteriocyny. Prebiotyk BIOTA 2 zawiera inulinę,
asparaginę, śluzy, sitosterol, stigmasterole, fitosterole i
cały zespół minerałów w postaci koloidalnych chelatów
potrzebnych mikrobiocie - pochodzące ze
mikronizowanego korzenia łopianu. Razem obydwa
preparaty tworzą binarny zespół BIOTA COMPLEX.



CHAJANG MYUN
(ORIENTALNA CZARNA PASTA)
Z SOSEM PREMIUM CHAJANG

Wystarczy włożyć nudle do
gotującej się wody, poczekać 4-5
minut aż nudle zrobią się miękkie.
Wyjmuj z wody pozostawiając 3-5
kropel. Wlej sos chajang do nudli,
dobrze zmiksuj i serwuj.



OLEJE SUPLEMENTY DIETY - innowacyjne produkty
na polskim rynku. Opracowane przy współpracy
z gronem naukowców, profesorów, lekarzy,
specjalistów od żywienia. Oleje tłoczone na zimno
skomponowane zostały z mieszaniny specjalnie
wyselekcjonowanych ekologicznych nasion i owoców.
Technologię tłoczenia opracowaliśmy w taki sposób
aby zapewnić im właściwy skład i zawartość kwasów
tłuszczowych, witamin, związków polifenolowych
oraz steroli roślinnych. Suplementy diety w pełni
naturalne i całkowicie wytwarzane w jakości
ekologicznej. Przeznaczone jako uzupełnienie
codziennej diety w kwasy omega-3 i omega-6 oraz
witaminy C, D2 i E. To idealna suplementacja dla
wegan.

EKOLOGICZNY BULION WARZYWNY W PROSZKU
Suszenie warzyw to dobry sposób na ich długie
przechowywanie i zachowanie cennych składników
odżywczych oraz witamin. Przygotowany przez nas
bulion warzywny to kompozycja starannie
wyselekcjonowanych ekologicznych warzyw, które
wzbogacają smak zup, sosów oraz wielu innych
przygotowywanych potraw.

•KONFITURA Z ŻURAWINY EKO 180G
•MIESZANKA WARZYW MARYNOWANA EKO 550G
•SELER MARYNOWANY EKO 305G
•BIGOS WEGETARIAŃSKI Z GRZYBAMI EKO 500G
•SOK Z JARMUŻU EKO 250ML
•KETCHUP ŁAGODNY EKO 300G

EKOLOGICZNE HERBATY CEJLOŃSKIE:
•Herbata Zielona liściasta Eko 80g
•Herbata Zielona z żurawiną, maliną i różą eko 80g
•Herbata Zielona z miętą Eko 80g
•Herbata Zielona z imbirem Eko 80g
•Herbata Czarna liściasta Eko 100g
•Herbata Czarna rozgrzewająca Eko 100g
•Herbata Czarna odkwaszająca Eko 100g
•Herbata Czarna różana Eko 100g
•Herbata Czarna Herbata Biała liściasta Eko 80g



Incola to polska marka produktów bezglutenowych, której producentem jest firma GFS Poland.
W jej ofercie jest prawie 50 produktów.

Nowościami są chleby Vitalfit i kajzerki, których wyróżnikiem oprócz „czystej etykiety” jest
zawarta w nich mnogość wartości odżywczych.

Chleby Vitalfit wytwarzane są na zakwasie gryczanym i poprzez niespotykanie wysoką
zawartość błonnika pokarmowego (11 i 12%) wspomagają perystaltykę jelit.

Wersja FIT pokrywa 31 % zapotrzebowania na kwas foliowy – tak cenny dla osób
przebywających na diecie bezglutenowej oraz 25 % zapotrzebowania na witaminę E.
Dodatkowo wzbogacony jest o modne ziarna chia i quinoa.
Zarówno chleby jaki i kajzerki są miękkie i nie kruszą się.



Marka Natur Compagnie jest liderem wśród wyspecjalizowanych
europejskich sprzedawców detalicznych i jest stałym elementem
wszystkich dobrze dobranych półek z ekologiczną żywnością,
z efektownym brandingiem i innowacyjnymi produktami.
Ekologiczne zupy, sosy, przyprawy i produkty spożywcze spełniają
najwyższe standardy jakości.

Wypróbuj nowe buliony bez drożdży i bez cukru:
• Bulion drobiowy bez drożdży i bez cukru
• Bulion wołowy bez drożdży i bez cukru



Produkty skierowane do producentów żywności bezglutenowej ekologicznej - mąka
gryczana BIO bezglutenowa biała oraz mąka gryczana BIO bezglutenowa razowa - obydwie
w opakowaniach 25kg. Nowość na rynku żywności bezglutenowej - owsiankę bezglutenową
"gorący kubek" bez cukru z suszonymi owocami niesiarkowanymi. Propozycją skierowaną do
producentów żywności ekologicznej oraz dla HORECA będzie cukier trzcinowy BIO
w opakowaniach 25kg.



Ekologiczny sok z owoców dzikiej róży to bogactwo
naturalnej witaminy C.
Owoce do produkcji soku są zbierane ręcznie, aby
wybrać jedynie te w pełni dojrzałe, czyli najbardziej
wartościowe. Wszystkie pochodzą z terenu Polski. Sok
100%, zawartość witaminy C to co najmniej 450 mg w
100 ml. Organizm ludzki nie wytwarza ani nie
magazynuje tej witaminy, więc konieczne jest codzienne
jej uzupełnienie.
www.polskaroza.pl



TOTA … to nowa linia produktów od Młynów Zbożowych „Żabczyńscy”.
Od 1942 r. młyny produkują mąkę na potrzeby profesjonalistów. Obecnie szeroka gama
produktów odpowiada również na potrzeby klientów indywidualnych podążając
za trendami w żywieniu.

Mąka pszenna typ 450, 500, 750, pełnoziarnista czy graham typ 1850 to podstawa oferty.
Mąka żytnia typ 720, razowa typ 2000 i żytnia pełnoziarnista zaspokajają potrzeby
bardziej wymagających konsumentów. Niewątpliwą liderką, po którą sięgają coraz
częściej mistrzowie swoich kuchni i osoby kultywujące zdrowy tryb życia, jest mąka
orkiszowa pełnoziarnista.

Z nowościami marki możesz zapoznać się już w kwietniu na targach WorldFood Warsaw!



Marka Złoto Polskie posiada szeroką gamę olejów
ekologicznych tłoczonych na zimno przy użyciu
innowacyjnych technologii.
Ekologiczne oleje zostały wyprodukowane przez
specjalistów z firmy Złoto Polskie
z zachowaniem wszystkich zasad uprawy
i produkcji ekologicznej, bez użycia nawozów
chemicznych i pestycydów syntetycznych.

Firma Złoto Polskie jest producentem olejów 10
stopniowych i prekursorem sprzedaży olejów
tłoczonych na zimno w formie schłodzonej,
bezpośrednio w sklepach z lodówek.
Pozwala to zachować wyjątkową jakość tych
olejów.

W odpowiedzi na zainteresowanie jakim
cieszy się wśród polskich konsumentów
w ostatnim czasie czarnuszka .
Marka Złoto Polskie wprowadziła pod koniec
2017 roku do swojej oferty olej
z czarnuszki.



Sześć Słoiczków Pysznych i Zdrowych Miodów Sufletów z Owocami w Ulubionych Smakach.

Miód Suflet to doskonałe połączenie naturalnego miodu z najlepszych polskich pasiek oraz
liofilizowanych owoców. Miód i owoce są delikatnie ze sobą wymieszane i tworzą doskonały duet.
Otrzymany w ten sposób produkt zachowuje wszystkie naturalne właściwości. Konsystencja
miodu jest delikatna, kremowa, piankowa zatem nazwana została zdrowym sufletem. Produkt
może być stosowany w celach leczniczych.

Odkryj swój ulubiony smak Miodu Sufletu. W opakowaniu znajduje się 6 słoiczków z miodem.

1. Miód Suflet z Maliną skład: Miód naturalny wielokwiatowy 95%, malina 5%.
2. Miód Suflet z Cynamonem skład: Miód naturalny wielokwiatowy 98,5%, cynamon 1,5%.
3. Miód Suflet z Imbirem skład: Miód naturalny wielokwiatowy 98,5%, imbir 1,5%
4. Miód Suflet z Pomarańczą skład: Miód naturalny wielokwiatowy 95%, pomarańcza 5%.
5. Miód Suflet z Wanilią skład: Miód naturalny wielokwiatowy 99,5%, starta wanilia 0,5%.
6. Miód Suflet z Czarną Porzeczką skład: Miód naturalny wielokwiatowy 95%, czarna porzeczka
5%

Wspaniałe jako dodatek do kawy, herbaty, na chleb, do naleśników, napojów.



Soki „Whomus? Wyściskane z miłością…”
Jeżeli stawiasz na zdrowe odżywianie, wygodę i niebanalne smaki, to nasz produkt jest 
stworzony dla Ciebie.
Powody, dla których warto je wybrać:
- Unikalna technologia HPP – zachowują wszelkie właściwości odżywcze i sensoryczne 

dzięki utrwalaniu na zimno pod wysokim ciśnieniem; pozwala to na uzyskanie 
produktu, który jest naprawdę zdrowy i naturalny a nie tylko taki udaje.
- Bez konserwantów, niepasteryzowane (niepodgrzewane).
- Wyjątkowe smaki (100% owoców i warzyw - bez wody, bez dodatku cukru).
- Naturalne wzmocnienie dla organizmu - źródło witamin, minerałów i 
antyoksydantów.
- Zdrowa, syta przekąska na każdą porę dnia.
- Optymalne pojemności 250 ml i 125 ml.
- Wygodne, poręczne butelki, atrakcyjne etykiety.

Produkcja tych soków objęta jest certyfikacją BRC (najwyższy stopień certyfikacji), SKAL 
(produkty ekologiczne) oraz FLO (Fairtrade).
Dostępne są również warianty ekonomiczne soków.

Świeże ciasta marki MEGA to połączenie kilkudziesięciu lat specjalizacji w produkcji
świeżych ciast oraz dążenie do zaspokojenia potrzeb polskiego konsumenta. To ciasta
znane już z polskich sklepów, ale teraz prezentowane w nowej odsłonie. Nowa, atrakcyjna
szata graficzna ma przyciągnąć oko konsumenta a ulepszone receptury (np. dodatek
prawdziwego masła, wycofanie oleju palmowego, redukcja soli itd.) gwarantują o wiele
lepszy smak, puszystość i sprężystość ciasta, są jednocześnie najbardziej zbliżone do
domowych wypieków.



Linia 3 lizaków Luzaków

Luzaki to pierwsze na rynku bezcukrowe i jednocześnie szkliste (niepudrowe) lizaki, które
są słodzone substancjami naturalnego pochodzenia: izomaltem pochodzącym z buraka
cukrowego oraz glikozydami stewiolowymi pochodzącymi z liści stewii. Dzięki temu
produkt ma nie tylko mniej kalorii niż tradycyjne łakocie tego typu, ale także jego
spożycie nie przyczynia się do rozwoju próchnicy. Lizaki Luzaki to doskonała alternatywa
dla cukrowych lizaków. Smakiem, wyglądem, zapachem i konsystencją w niczym nie
ustępują tradycyjnym cukrowym lizakom dostępnym na rynku. Produkt spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i może być sprzedawany w sklepikach
szkolnych. Nie zawiera substancji konserwujących oraz sztucznych barwników. Jest
dostępny w trzech smakach: malinowym, cytrynowym i cola.

vEGGs

vEGGs to w 100% roślinny zamiennik jajka. Wszystkie osoby nie mogące spożywać jajek lub
będące na diecie wegańskiej, w niezwykle łatwy sposób zastąpią nim jajka w naleśnikach,
plackach, ciastkach czy panierkach. vEGGs jest wyprodukowany wyłącznie z naturalnych
składników, bez najmniejszej ilości chemii. Bardzo łatwy w użyciu, wystarczy zmieszać
proszek vEGGs z wodą i po chwili produkt zmienia się w wegejajko. Opakowanie vEGGs jest
przyjazne środowisku. Zarówno wytłaczanka, jak i wewnętrzna torebka wykonana ze
specjalnej w 100% roślinnej „folii”są biodegradowalne.



OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent octów, musztard, ketchupów, sosów
musztardowych i glazur balsamicznych. Od 1965 roku wytwarza produkty na podstawie receptur i
surowców z Warmii i Mazur. W szerokiej ofercie firmy znajdziemy nowości, np. musztardę ze
smażoną cebulką, która doskonale komponuje się z daniami rybnymi, czy musztardę o smaku
wędzonej papryki, ciekawie wydobywającą smak dań wegetariańskich. Wielbiciele połączenia
słodko-ostrych smaków powinni spróbować musztardy z suszoną śliwką, która zawiera aż 20%
owoców i jest sprawdzonym dodatkiem do delikatnego białego mięsa. Wszystkie trzy musztardy
w swoim składzie zawierają ocet jabłkowy z Olsztynka, produkowany z polskich jabłek i bez
konserwantów.

Nowością w ofercie firmy są także Ketchupy Mazurskie, gdzie według nowej receptury 100 g
produktu jest otrzymywane z 148 g pomidorów. Sekret doskonałego smaku i konsystencji tkwi w
wysokiej jakości naturalnych składnikach.

Wśród premierowych produktów znajdziemy ekologiczny ocet cydrowy 5%, który posiada lekko
cierpki zapach jabłek i owocowy smak. Ocet ten jest niefiltrowany i niepasteryzowany, a
otrzymywany jest w wyniku fermentacji ekologicznego wina cydrowego.

www.octim.com.pl



Seria cydrów The Good Cider of San Sebastian to niepowtarzalne smaki takie jak:

• Dzika jagoda, zaw. Alk. 4.0%,
• Truskawka, zaw. Alk. 4.0%,
• Gruszka, zaw. Alk. 4.0%,
• Brzoskwinia, zaw. Alk. 4.0%,
• Wytrawne jabłko, zaw. Alk. 4.5%,
• Jabłko, zaw. Alk. 4.5%,
• Jabłko, bezalkoholowy, odpowiedni dla każdej grupy wiekowej!



Olej Słonecznikowy BIO nierafinowany marki SemCo

Z ekologicznych nasion słonecznika (Helianthus annuus L.) metodą tłoczenia na zimno
wytwarzany jest Olej Słonecznikowy BIO – nierafinowany. Olej posiada piękną ciemnożółtą
barwę, wyraźny słonecznikowy smak i delikatny typowy dla słonecznika aromat.

Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych w oleju 83g/100 ml sprawi, że jest to obecnie jeden
z najlepszych produktów na rynku. Zwiększa walory smakowe dań i sprawia, że
przygotowywanie potraw staje się dużo prostsze.

Stosuje się go do pieczywa, kasz, ziemniaków, serów, ryb – śledzi, mięs, wszelkich sałatek i
surówek warzywnych i owocowych, majonezów, dressingów, sosów Winegret, itp. Ze względu
na delikatny zapach jest doskonałą bazą do przygotowywanych potraw, ponieważ wydobywa i
podkreśla smak i zapach dodanych składników.

Pojemność: 250 ml



Yagoody Superfood to linia ekologicznych produktów z aronii, w 100% naturalnych, bez dodatku
cukru, konserwantów i bez sztucznych barwników. Aronia, z której wytwarzane są produkty,
nazywana jest czarnym polskim skarbem i jest jednym z najbogatszych źródeł cennych
antyoksydantów – niezbędnych do utrzymania młodego wyglądu cery i pomocnych dla osób
cierpiących na nadciśnienie.

Ekologiczny koncentrat z aronii Yagoody
Wyprodukowany wyłącznie z owoców aronii,
bez dodatku cukru, świetnie sprawdzi się jako
zdrowy zamiennik słodzonych syropów.
Aronia, z której jest wytwarzany, nazywana
jest czarnym polskim skarbem, ponieważ jest
jednym z najbogatszych źródeł cennych
antyoksydantów – niezbędnych do utrzymania
młodego wyglądu cery i pomocnych dla osób
cierpiących na nadciśnienie.

Miód z aronią Yagoody to idealne połączenie
smaków, delikatna cierpkość aronii świetnie
komponuje się ze słodkością miodu. Dodatek
aronii wzmacnia prozdrowotne właściwości
miodu. Dzięki antyoksydantom i witaminom
zawartym w aronii miód Yagoody pomaga w
walce z nadciśnieniem, wzmacnia odporność i
pomoże pobudzić mózg do pracy.


