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DEBIUT ZAGRANICZNY

Mule á la minute z białym winem i warzywami, Roem Van Yerseke B.V. 

Możesz w kilka minut przenieść świeżość małż 
wprost na swój stół. Poczuj kremowy słony 
smak małż, wystarczy 5 minut w mikrofalówce 
i małże są gotowe do podania.

DEBIUT POLSKI

Chrzan tarty z wasabi, Ogródek Dziadunia

Starty korzeń chrzanu oraz świeże kłącze 
i liście wasabi to niesamowicie ostre 
połączenie. Dodanie świeżego kłącza wasabi 
(nie sproszkowanego) z jedynej w Polsce 
uprawy zapewnia prawdziwy, palący smak bez 
sztucznych dodatków i wzmacniaczy. Świetnie 
smakuje w dipach, sosach lub jako samodzielny 
dodatek podkreślający smak potraw. 
Składniki: korzeń chrzanu (60%), wasabi (10%), 
cukier, woda, olej rzepakowy, ocet jabłkowy 
10%, sok z cytryny, sól.



ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

Nobleza del Sur, ECO NIGHT, Oliwa z oliwek extra virgin, EVOO Premium

Najwyższej jakości oliwa z oliwek w klasie 
extra virgin pochodząca z uprawy ekologicznej, 
certyfikowanej EU ORGANIC. Oliwa premium 
wyprodukowana z kompozycji odmiany Picual 
i Arbequina, max. w ciągu czterech godzin 
od zebrania owoców, o średnio-wysokiej 
intensywności, o bardzo niskiej kwasowości 0,1.

Bio mieszanka kiełków do sałatek – Śródziemnomorska, Jetting Systems 

Śródziemnomorska mieszanka do sałatek  
to ŻYWE, WEGAŃSKIE JEDZENIE, bez 
gotowania i pasteryzacji. To połączenie 
zdrowych, podsuszanych kiełek gryki  
i słonecznika, pestek dyni, dojrzałych, słodkich 
pomidorów, suszonych warzyw oraz ziół, które 
przeniosą Cię smakiem w świat kulinarnych 
rozkoszy. Idealne urozmaicenie Twoich 
sałatek, zup oraz codziennych potraw z nutą 
śródziemnomorskiego klimatu. 
PRODUKT BEZGLUTENOWY



Chrupkie pieczywo z kiełków pszenicy ze słodką papryką 
i zieleniną „Rostok”, UkrEcoKlhib (Ukrainian Ecological Bread)

Połączenie sezamowego słonecznika 
i kiełkującego ziarna tworzy bogaty, 
niepowtarzalny smak. Dzięki sezamowi  
i słonecznikowi, skład odżywczy tego pieczywa 
jest uzupełniony białkiem, wielonienasyconymi 
kwasami, witaminami z grupy E i B, 
mikroelementami, wapniem, magnezem, 
cynkiem, fosforem i żelazem.

Ocet ekologiczny jabłkowy, OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

Ocet jabłkowy ekologiczny wzbogaci smak 
dań z drobiu i ryb, jest również niezbędny do 
przygotowania dressingów do sałatek oraz 
sosów. Marynata na bazie octu jabłkowego nada 
warzywom i owocom delikatnego smaku. 
Ocet jabłkowy ekologiczny to produkt otrzymany 
przez naturalną, biologiczną fermentację 
octową ekologicznego wina jabłkowego.



SUPLEMENTY DIETY

Oleosom Olej z rokitnika w pulpie, SZARŁAT M i W Lenkiewicz Sp. J.

Oleosom ma postać pulpy, bogatej w cenne 
bioaktywne składniki odżywcze: tokoferole 
(witamina E), sterole (beta-sitosterol), 
karetoneoidy (beta-karoten) i kwas Omega 7. 
Oleosom to rodzaj liposomów, które naturalnie 
występują w organizmie człowieka. Liposomy 
mają postać małych pęcherzyków otoczonych 
błoną komórkową, które transportują  
w środowisku wodnym lipidy ( np. cholesterol). 
Zaletą oleosomów jest to, że są zbudowane z tych 
samych cząsteczek co błony komórek naszego 
organizmu, dlatego chętnie są przez niego 
przyjmowane. Oleosom jest transporterem oleju 
rokitnikowego (przede wszystkim kwasu Omega 
7). Trafiając do organizmu błona komórkowa 
oleosomu jest stopniowo rozkładana przez 
enzymy przewodu pokarmowego i powoli 
uwalniane są substancje bioaktywne.

VITA-MIN Multiple Sport 40+, Olimp Laboratories

Ten dwufazowy suplement diety oprócz witamin 
i minerałów, wzbogacony został o ekstrakt 
z owoców palmy sabałowej oraz ekstrakt  
z korzenia Ashwagandhy KSM-66), który pełni 
rolę adaptogenu. 
Składniki mineralne, w tym minerały w formie 
chelatów aminokwasowych Albion®, czyli  
w postaci kompleksów pierwiastków ze słabymi 
kwasami organicznymi i aminokwasami, 
co sprawia, że biopierwiastki są w pełni 
hypoalergiczne i bezpieczne w stosowaniu. 
Chelaty Albion® są bardzo dobrze przyswajalną 
formą minerałów, które nie powodują 
podrażnień żołądka i nie hamują wchłaniania 
innych minerałów. 



2KC after, Colfarm S.A.

2KC after to suplement diety, który uzupełnia 
płyny i elektrolity utracone po spożyciu 
alkoholu, jak i po wysiłku fizycznym. 2KC 
after w postaci tabletek musujących o smaku 
cytrynowym, zawiera wyciąg z opuncji, potas, 
sód, L-glutaminę, cholinę, glukozę i ryboflawinę.  
Wyciąg z opuncji wspomaga procesy 
fizjologiczne po spożyciu alkoholu. Potas 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowo - mięśniowego. Cholina wspomaga 
utrzymanie prawidłowego funkcjonowania 
wątroby. Ryboflawina wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga 
zmniejszyć uczucie zmęczenia, wspiera 
metabolizm energetyczny.

SOSY, MAJONEZY, KETCHUPY, MUSZTARDY 

Sos Kabul - orientalny sos pomidorowy, VITAPOL Sp.J.

Sos Kabul ma długą tradycję w kuchni polskiej. 
Stworzony jest na bazie pomidorów lub 
koncentratu pomidorowego, a orientalny smak 
zawdzięcza starannie dobranym przyprawom  
dodanym w odpowiednich proporcjach, takim  
jak imbir, cynamon, goździki, gałka 
muszkatołowa, papryka, powidła śliwkowe 
i pieprz. Zastosowanie sosu Kabul jest 
nieograniczone. Można go potraktować 
jako keczup i używać do zimnych mięs, 
pizzy, makaronu, ale także jako składnik 
przyrządzanych sosów, do mięs gotowanych  
i dań orientalnych, grilla, przekąsek i sałatek  
a również do przygotowywania marynat. 



Musztarda Kcyńska Miodowa, Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej

Jesteśmy rodzinną firmą, która w 2012 roku 
postanowiła odrestaurować fabrykę musztardy, 
którą tworzył nasz dziadek od 1958 roku. 
Bazujemy na maszynach przedwojennych 
używając beczek dębowych oraz młynów 
żarnowych. Produkty wytwarzane są w tym 
samym, ponad 100 letnim budynku. Musztarda 
miodowa produkowana jest z ekologicznego 
octu winnego z białego wina z dodatkiem (32%) 
miodu rzepakowego.

SŁODYCZE I PRZEKĄSKI

Chocovera - Skórka pomarańczy w czekoladzie ciemnej, Alta Saska Sp. z o.o.

Skórka pomarańczy oblana grubą warstwą 
wyśmienitej ciemnej czekolady (70 % kakao). 



Morele suszone , Vivio Healthy Food

Nasze morele są suszone naturalnie na słońcu, 
czemu zawdzięczają swoją ciemno – brązową 
barwę. Mogą one być spożywane zarówno 
samodzielnie w formie zdrowej, naturalnej 
przekąski, jak i jako dodatek do ciast, koktajli, 
napojów, sałatek, naleśników oraz potraw 
mięsnych. Są wyjątkowo aromatyczne  
i naturalnie słodkie. Kiedy przyjdzie nam ochota 
na coś słodkiego, warto mieć je przy sobie – 
idealnie spełniają się w roli zastępcy słodyczy. 
Są bardzo sycące.

Kandyzowany owoc z jagodą MIX, Ramkalni Nordeco SIA

Naturalnie kandyzowane owoce i jagody 
suszone w niskiej temperaturze.



PRZETWORY ZBOŻOWE I WYROBY PIEKARNICZE

Musli owocowe z białą czekoladą OneDayMore, OneDayMore Sp. z o.o.

Niektóre połączenia wydają się idealne 
dosłownie od… pierwszej łyżeczki! Składniki 
naszego Musli Owocowego z Białą Czekoladą  
z pewnością do takich należą! Dlaczego malina 
i czarna porzeczka oraz biała czekolada to 
tercet doskonały? Ponieważ idealnie się 
uzupełniają! Czekolada wnosi do naszej 
mieszanki perfekcyjnie wyważoną porcję 
rozkosznej słodyczy, a owoce – żeby nie było za 
słodko – równoważą ją swoją bezkonkurencyjną 
przyjemną kwaskowością.

Mąka z pszennym płatkiem, Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” Sp. J.

Mąka z pszennym płatkiem to autorska 
kompozycja mąki pszennej Typ 650  
z 10% dodatkiem grubych otrąb pszennych 
konsumpcyjnych. Otręby pszenne podnoszą 
prawie czterokrotnie wartość błonnika  
w produkcie z 1,8g. do 6,9g. Mąka ma 
zastosowanie do wypieku naleśników, pizzy, 
gofrów i innych wyrobów spożywczych. 
Mąkę taką można traktować jako produkt 
prozdrowotny, zwłaszcza przy problemach 
jelitowych.



PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE, 
PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Pasta słonecznikowa z curry, Primavika Sp. z o.o.

Pasta słonecznikowa z curry sprawdzi się jako 
idealny dodatek do kanapek i wafli ryżowych 
ale również rozgrzewających dań warzywnych: 
leczo, falafeli czy wegetariańskich burgerów. Na 
sto procent pobudzi zmysły i wywoła uśmiech 
na twarzy. W skład curry wchodzą żółciutka 
kurkuma, ostry w smaku imbir, wzmacniający 
aromat pieprz, rozgrzewające chili oraz 
przeciwbakteryjny czosnek. Przyprawy te mają 
dobroczynny wpływ na ludzki organizm, a każda 
potrawa z dodatkiem curry zyskuje unikatowy 
aromat. Pasta posiada międzynarodowy znak 
przekreślonego kłosa przyznawany przez 
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na 
diecie Bezglutenowej.

Malinowy sok przecierowy - bez cukru, Gospodarstwo „Prosto ze Wsi”

Sok malinowy - przecierany ze świeżych, 
dojrzałych polskich malin z własnej plantacji  
prowadzonej wg zdrowych zasad. Soki są 
pasteryzowane w 80 °C, tak żeby zachować w 
nich witaminy i inne dobroczynne substancje. 
Nie używamy konserwantów, ani żadnych 
dodatków poza owocami i niewielka ilością 
cukru. Nasze soki są gęściejsze od soków 
tłoczonych najczęściej oferowanych na rynku, 
ponieważ zawierają przetarty miąższ owoców, 
zachowują jednak formę płynną. Miąższ zawiera 
najwięcej cennych dla zdrowia składników 
odżywczych. Jest to niepowtarzalny produkt, 
który przypomina dawne smaki przetworów 
robionych w domach.  



Pesto z suszonych pomidorów, PROCO POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Skład: suszone pomidory, orzeszki arachidowe, 
olej rzepakowy, czosnek, ocet jabłkowy, oregano, 
tymianek, pieprz czarny, chilli.

PRODUKTY MLECZARSKIE

Delikatna, gęsta, lekko kremowa śmietana 
o wyśmienitym smaku i aromacie. Zawiera 
wyłącznie mleko i żywe kultury bakterii 
kwaszących. Naturalna, bez żadnych dodatków, 
co sprawia, że polecana jest szczególnie 
do potraw na zimno - sałatek, chłodników, 
dressingów. Zawartość dobroczynnych 
żywych kultur bakterii sprzyja prawidłowemu 
przebiegowi procesów trawienia. 

Śmietana wiejska 18% z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, 
Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku



Bio olej z pestek śliwki, Nomak Sp. z o.o.

Ekologiczny olej z pestek śliwki tłoczony na 
zimno zaraz po zbiorach. Wyprodukowany  
z pasją, metodami rzemieślniczymi w Ölmühle 
Solling- niewielkiej tłoczni na Pogórzu 
Wezerskim. Olej z pestek śliwki ma złoty kolor 
i rozkoszny marcepanowo - migdałowy smak  
i zapach. Wysoko ceniony w kuchni francuskiej  
i włoskiej- m.in. jako dodatek do lodów, deserów, 
ciast, dżemów i owocowych koktajli.

Pepo Papa olej z pestek dyni, FSF Olej Sp. z o.o.

Olej z pestek dyni Pepo Papa, o kolorze ciemnej 
zieleni, charakteryzuje się wyjątkowo subtelnym 
i jednocześnie wyrazistym smakiem oraz gęstą, 
aksamitną konsystencją. Idealnie nadaje 
się do sałatek, serów, gęstych kremowych 
zup, dań mięsnych oraz deserów (np. lodów 
waniliowych).Olej przygotowany został metodą 
tradycyjną, stosowaną od starych czasów, 
polegającą na delikatnym i powolnym prażeniu 
ziarna, a następnie mechanicznym wytłaczaniu. 
Tak wytwarzany olej jest 100% naturalny, 
nierafinowany, zdrowy i wolny od skażeń 
mikrobiologicznych, który spokojnie można 
przechowywać w temperaturze pokojowej 
nawet po otwarciu butelki.

OLEJE I TŁUSZCZE



Olej sezamowy, VEDALAN LLC 

Olej wytwarzany z wybranych nasion sezamu.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Soki Natura Cold Press to soki wyciskane na 
zimno z dostawą do domu. Nasze soki pozwalają 
schudnąć i pozbyć się toksyn z organizmu nie 
osłabiając go, a wręcz odwrotnie – dodają sił, 
napełniając ciało witaminami. Detoks sokowy 
to promienna cera i mocne włosy z dostawą 
prosto pod drzwi. Naturalne soki NATURA COLD 
PRESS to młodość, zdrowie i uroda zamknięte  
w małej butelce!

Soki Natura Cold Press, NATURA COLD PRESS Sp. z o.o.



BeRAW Smoothie Vegan Protein, Purella Sp. z o.o.

Smoothie BeRAW to naturalny, zdrowy  
i pyszny produkt na bazie blendowanych 
owoców i tłoczonych soków. Wytwarzany  
w technologii NFC (Not From Concentrate) ze 
składników najwyższej jakości, bez dodatku 
cukru i konserwantów. Jako jedyni na rynku, 
do naszego smoothie dodaliśmy solidną porcję 
wegańskie białego migdałowe, które przyczyni 
się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. 
Nasze smoothie to również źródło potasu  
i magnezu, te dwa składniki pełnią kluczową 
role w prawidłowej pracy mięśni oraz układu 
nerwowego. Uzupełnij swoją dietę w składniki 
odżywcze w pysznym wydaniu i zakochaj się  
w eksplozji smaku prosto owoców. 

NAPOJE ALKOHOLOWE

Klasyczne polskie wino z czarnej porzeczki 
produkowane w naturalnymi, tradycyjnymi 
metodami winiarskimi. Świeżość, intensywny 
smak i aromat z jednoczesną zachowaną 
delikatnością i aksamitnym smakiem 
to propozycja dla miłośników czarnej 
porzeczki. Zapach, smak i kolor pochodzi  
z dojrzałych owoców z naszej plantacji. Słodycz 
zrównoważona jest wysoką kwasowością 
i świeżością owocu, dając niepowtarzalne 
doznania smakowe. 

Wino z czarnej porzeczki, Winnica Dwórzno



Meysari Makhmari Premium, Czerwone wytrawne wino, Shirvan Wines 

Meysari wywodzi się z Shamakhi, jednego 
z najbardziej interesujących, kulturalnych 
ośrodków Azerbejdżanu, położonych na 
stromych zboczach gór Kaukazu. Ciepła pogoda 
w czasie sezonu wegetacyjnego, zakorzenione 
tradycje szlachetnej produkcji winogron, ręczny 
zbiór i stosowanie nowoczesnych technologii, 
dają produkt o doskonałej jakości. Makhmari 
czerwone wytrawne produkowane jest przez 
zmieszanie odmian winogron Carignan  
i Grenache Noir. Posiada złożony oraz wyważony 
posmak z eleganckim aromatem zielonych łupin 
orzecha włoskiego i czerwonej porzeczki. 

KAWA I HERBATA

Kwiat złotej herbaty to starannie 
wyselekcjonowana czarna herbata, pochodząca 
z purpurowych krzewów oraz kwiatów herbaty, 
końcowo suszona na słońcu w celu dostarczenia 
najlepszego smaku. Tak skomponowana 
mieszanka daje głęboki smak i aromat 
pobudzający zmysły.

Kwiat złotej herbaty, DAMRO EXPORTS (PVT) LTD 



Coffee Cold Brew Black zero sugar, Bio Street

COFFEE COLD BREW BLACK to mocny wyraźny 
smak kawy, winno-korzenny, orzechowy z nuta 
suszonych śliwek. Coffee Cold Brew Black kawa 
„parzona” na zimno. Swój wyjątkowy smak  
i aromat uzyskuje leżakując, jest słodsza od 
kawy parzonej w tradycyjny sposób i zawiera 
więcej kofeiny. Przeznaczona dla osób dorosłych 
w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego  
i psychicznego.

INNOWACJE

Pierogi ruskie są produktem bezglutenowym. 
Nasze produkty wykonane są ze szczególna 
troską o klientów, a składniki użyte do produkcji 
pochodzą od wyselekcjonowanych dostawców. 

Pierogi ruskie bez glutenu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” 

Rodzina Sareckich Wino STRES, Wina Rodziny Sareckich

Receptura od pokoleń. Wino gronowe czerwone 
z intraktem ziół wspomagające pracę układu 
nerwowego. Linia Stres wyprodukowana jest  
z wysokiej jakości wina gronowego czerwonego 
półsłodkiego pochodzącego z Austrii oraz  
z intraktu następujących ziół: passiflory, melisy 
,lawendy ,korzenia lukrecji.


