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Nowe przetwory owocowe typu dżem. Dlaczego typu? Ponieważ według ustawy,
w dżemie musi znajdować się cukier, a według nas, w produktach nie może go być,
dlatego też, nasze przetwory są słodzone sokiem z białych winogron.

ORYGINALNY SOK

ORYGINALNA SPIŻARNIA

Produkty z OryginalnejSpiżarni, tak jak produkty OryginalnySok będą charakteryzować
się najwyższą jakością, oryginalnym połączeniem smaków oraz prostym składem.
W portfolio OryginalnejSpiżarni na początku znajdować się będzie 11 produktów
(4 miody polskie, jeden żurek oraz 6 przetworów owocowych).
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Miód kolendrowy pozyskiwany przez nas na Roztoczu Wschodnim
(Ukraina). Jest to rzadko pozyskiwana odmiana, jego smak pozwala łatwo
odróżnić go od innych odmian miodu, gdyż pozostawia ostry i wyrazisty smak.
Miód zawiera witaminy A, E, PP, oleje eteryczne, żelazo i mangan. Stanowi
bogate źródło przeciwutleniaczy oraz poprawia odporność organizmu,
korzystnie wpływa na układ pokarmowy oraz obniża ciśnienie krwi.

HONIGMA SP. Z O. O. OPOLE

MIÓD KOLENDROWY
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W odpowiedzi na rosnące trendy oraz
oczekiwania konsumentów z dumą
prezentujemy Państwu nowa linię
produktów.
Nasze Żury i Barszcze z symbolem
Zielonego Listka spełniają wysokie
normy unijne i gwarantują, że surowce
użyte do ich produkcji pochodzą
wyłącznie
z
certyfikowanych
gospodarstw ekologicznych. Naszą
linię produktów BIO wyróżnia przed
wszystkim specjalnie wyprowadzony
zakwas
oparty
na
mąkach
ekologicznych
oraz
całkowite
nowatorstwo w produkcji żywności –
woda Grandera®. To specjalnie
uzdatniana i strukturyzowana woda,
która niesie ze sobą wiele korzyści dla
zdrowia.

PISKOREK

ŻUR OD PISKORKA NA ZAKWASIE
BIO
BARSZCZ BIAŁY OD PISKORKA NA
ZAKWASIE BIO

CHRZAN NATURALNY „CHRZANIĆ WSZYSTKO”
75 % czystego chrzanu w słoiczku. Naturalny skład.
To naturalny antybiotyk – pomaga w stanach przeziębienia
czy osłabienia organizmu. Udowodniono, że związki zawarte
w chrzanie zapobiegają wielu chorobom nowotworowym.
Oprócz powyższych, produkt ten jest także bogatym
źródłem witamin A, z grupy B, C i E. Wśród składników
mineralnych występujących w chrzanie warto wyróżnić
wapń, fosfor, magnez, żelazo, mangan, cynk oraz jod.
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OCTIM
MUSZTARDA EKOLOGICZNA
Musztardy ekologiczne zostały wyprodukowane z surowców pochodzących z upraw
ekologicznych. Głównym składnikiem jest ekologiczna gorczyca biała, która nadaje idealnego,
ostrego smaku oraz ekologiczny ocet cydrowy z naturalnej fermentacji. Musztardy
pozbawione są zbędnych dodatków, wzmacniaczy smaku i aromatów. Swój smak i barwę
zawdzięczają obecności wyłącznie naturalnych, ekologicznych przypraw. Musztardy
ekologiczne posiadamy w dwóch wariantach smakowych: łagodnej i ostrej.
Musztarda łagodna wyróżnia się ciepłą, żółtą barwą i delikatnym smakiem.
Musztarda ostra zawdzięcza swój smak obecności chili, które dodatkowo wpływa na jej
niepowtarzalny kolor
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WĄSOSKA PRZEKĄSKA Z MUSZTARDĄ

WĄSOSKA PRZEKĄSKA Z PAPRYKĄ
I CEBULKĄ

WĄSOSKA PRZEKĄSKA Z CHILI

LEMONIADY GAZOWANE SŁODZONE MIODEM Z TŁOCZONYM SOKIEM OWOCOWYM
Oto czyste orzeźwienie! Bez cukru, barwników, słodzików i konserwantów, czyli tylko samo
zdrowie i smak!
Połączyliśmy tylko kwaśny sok wyciśnięty z owoców, wodę z jurajskich źródeł, troszkę miodu
i zdrowe zioła. Efekt jest oszałamiający! Lemoniada nie jest słodka, dlatego genialnie gasi
pragnienie. Do tego ma świetny, kwaśny smak, jeszcze bardziej podkręcony bąbelkami.
Wreszcie udało się stworzyć coś, co chociaż jest gazowanym napojem, to jest zdrowe
i przepyszne. Przekonaj się – idziemy o zakład, że pokochasz!

BĄBELKOWA MALINA Z CZYSTKIEM
Składniki: woda, sok wyciśnięty z malin
(10%), miód wielokwiatowy, wywar
z czystka (4%), dwutlenek węgla

BĄBELKOWA
PIGWA
Z
MIĘTĄ
Składniki: woda, sok wyciśnięty z pigwy
(9%), miód wielokwiatowy, wywar z mięty
(4%), dwutlenek węgla

OGRÓDEK DZIADUNIA

KONSERWOWE OGÓRKI PRZEKĄSKOWE – GRUBO KROJONE PLASTERKI OGÓRKÓW
W ZALEWIE OCTOWEJ Z DODATKAMI

BĄBELKOWA PORZECZKA Z MŁODYM
JĘCZMIENIEM
Składniki: woda, sok wyciśnięty z czarnej
porzeczki (10%), miód wielokwiatowy,
wywar z młodego jęczmienia (4%),
dwutlenek węgla
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PREMIUM ROSA

LEMOLANDIA PREMIUM ROSA
To unikalna linia niegazowanych lemoniad stworzona z myślą o smakoszach, którzy
chętnie wyruszą w podróż do krainy smaków. Premium Rosa proponuje ciekawe
i niestandardowe rozwiązania smakowe: miętę i melisę, imbir, lawendę, płatki róży,
kwiat czarnego bzu, żurawinę i malinę oraz pokrzywę i czystek.
Lemolandia to propozycja orzeźwiającej alternatywy dla popularnych, wysoko
słodzonych napojów. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących napojów o
delikatnych, mniej standardowych smakach oraz ceniących naturalny skład produktu
(bez dodatków aromatów, substancji konserwujących i sztucznych słodzideł).
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HERBATKA SOKOLI WZROK EKO

Naturalna i harmonijnie dobrana kompozycja,
w skład której wchodzą ekologiczne surowce.
Herbatka cechuje się ziołowym smakiem
i aromatem. Krwawnik, pokrzywa, porzeczka,
bratek oraz mniszek przyczyniają się do
prawidłowego
funkcjonowania
nerek.
Mniszek lekarski oraz kocanka dodatkowo
wspierają funkcjonowanie wątroby a bratek
i pokrzywa są pomocne w oczyszczaniu krwi.

Herbatka została wzbogacona sokiem
z marchwi oraz owocami aronii, róży i borówki
wysokiej.
Cenne
substancje
zawarte
w borówce czernicy pomagają w utrzymaniu
prawidłowej funkcji siatkówki i prawidłowego
poziomu kolagenu w oku.

HERBATKA NA PATYKU LOVE TEA EKO

HERBATKA DLA KOBIET W CIĄŻY EKO

Subtelne i zmysłowe połączenie odpowiednio
wybranych ziół. Herbatki wykonane zostały
z najwyższej jakości ekologicznych roślin,
pozyskanych w optymalnej fazie wzrostu, aby
zachować jak najwięcej ich cennych
właściwości.

Naturalna herbatka o unikalnej recepturze,
stworzona z myślą o kobietach w ciąży. Zioła,
wchodzące w skład kompozycji, zawierają
cynk i są bogatym źródłem wapnia, magnezu,
potasu, żelaza, manganu oraz miedzi.

DARY NATURY

HERBATKA ZIOŁOWY DETOX EKO
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AQUAEAST
FULVICA PREMIUM BLACK WATER

FOR YOU SPORT 1L

„Czarna woda” to unikatowy produkt
pochodzący z naturalnych związków
organicznych zawierający prozdrowotne
kwasy fulwowe, humusowe i huminowe. Nie
zawiera konserwantów, cukrów, słodzików
czy barwników. Jest to produkt wegański
i wegetariański. Fulvica to polska marka,
która kierowana jest do osób aktywnych,
świadomych oraz dbających o zdrowie.
Dzięki unikalnemu na skalę światową
składowi posiada ona wiele prozdrowotnych
właściwości, m.in.: oczyszcza organizm
z nadmiaru toksyn, pomaga przywrócić
naturalne PH, alkalizuje oraz dostarcza
bardzo rzadkich i cennych minerałów.

Woda FOR YOU to odpowiedz na
oczekiwania naszych klientów, przede
wszystkim kobiet aktywnych. Idealnie
sprawdzi się podczas jazdy rowerem,
treningu na siłowni, yogi oraz
aktywności na świeżym powietrzu.
Kształt butelki został zaprojektowany
w taki sposób, aby można było
wykorzystać ją podczas dynamicznego
oraz statecznego treningu. Wygodny
korek – sport cap umożliwia swobodne
i intuicyjne korzystanie, a estetyczny
oraz nowoczesny design sprawia, ze już
na pierwszy rzut oka wiemy, ze to
produkt
idealny
dla
nas.
.
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OWOLOVO

JAK MUS
TO MUS!

OWOCOWE MUSY OWOLOVO
BEZ DODATKU CUKRU
Specjalnie dla Ciebie wszystko to, co najlepsze
z polskich owoców!
Spróbuj połączenia pysznych jabłek z truskawką,
morelą i brzoskwinią - 100% zdrowia. Bez
sztucznych dodatków!
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Linia sorbetów, które nie wymagają lodówki do
przechowywania. Nie rozmrożą się podczas
transportu do domu, mogą być długo
przechowywane w szafce i dopiero kiedy ma się
na nie ochotę, wystarczy je zamrozić i zjeść.
Każdy sorbet ma bardzo prosty i krótki skład:
purée z dwóch owoców z dodatkiem cukru
anansowego. Poza tymi trzema składnikami do
produktów nie dodano niczego innego, nawet
wody. Dzięki temu, smakują one po prostu jak
świeże owoce (mango, truskawki, maliny,
marakuje, gruszki). Nie mają w sobie żadnych
konserwantów, barwników czy koncentratów
soku.
CIASTECZKA ORKISZOWE ORZECHOWO-JABŁKOWE BEZ DODATKU
CUKRU

STEWIARNIA

FRUTTETO

To ciastka o bardzo dobrym składzie. Bazą produktu jest mąka orkiszowa
(30%), następnie płatki owsiane, daktyle, suszone jabłka (6%), figi
i laskowe orzechy (4%). To jedne z niewielu ciastek na rynku w jakości BIO,
które nie zawierają oleju palmowego, dodatku cukru ani laktozy.

KULKI 100% MANGO TROPICKS BIO
Kulki 100% mango BIO marki Tropicks to owocowa przekąska, która ma w
swoim składzie tylko jeden składnik: ekologiczne mango. Nic więcej,
żadnego dodatku cukru, barwników czy konserwantów. Nie ma w tym
produkcie nawet dwutlenku siarki, który dodaje się praktycznie do
wszystkich suszonych owoców.

OWOCOŻELKI

Wyprodukowane są ze świeżych i mrożonych owoców, soków i przecierów owocowych.
Do wyprodukowania 100g owocożelków, producent wykorzystuje ponad 700g owoców.
Owocożelki Fruit Forest nie zawierają cukru, żadnych barwników i konserwantów, są w 100%
naturalne i wegańskie. Dostępne są w sześciu owocowych smakach, a dodatkowo, owocożelki
z maliny i brzoskwini, oblane są ciemną czekoladą. Produkt jest smaczną alternatywą dla
tradycyjnych słodyczy.

STOISKO

L1

Marshmallows mają różne kolory, kształty i rozmiary,
sprzedawane są w różnej wielkości opakowaniach.
Marshmallows Cornellis 1888 to doskonały dodatek
do wypieków oraz ozdabiania deserów. Białe,
waniliowe Marshmallows BBQ można podawać
w formie prostych szaszłyków z owocami lub po
opieczeniu przy kominku, na grillu lub ognisku między
dwoma herbatnikami jako słodką kanapkę. Ponadto
dzięki możliwości obróbki termicznej można z nich
wyczarować polewy i kremy w dowolnym kolorze.
Natomiast Minimallows, które są mniejszymi
i kolorowymi piankami
świetnie sprawdzą się
do ozdabiania albo jako dodatek do ciepłych napojów.

RC FOODS

PIANKI MARSHMALLOWS

TRUFLE KAKAOWE I KAKAOWE O SMAKU POMARAŃCZY
Oryginalne belgijskie trufle kakaowe Cornellis zapewniają niesamowity
aromat belgijskiej mlecznej czekolady rozpływającej się w ustach
w połączeniu z gorzką nutą z naturalnego kakao w wersji klasycznej lub
naturalnym aromatem pomarańczowym owocuje niezapomnianym
kremowym smakiem, który pozostaje na długo w pamięci. Trufle
Cornellis są wykonane ze składników najwyższej jakości z zachowaniem
wszelkich procedur bezpieczeństwa i jakości.

CZEKOLADA BELGIJSKA CORNELLIS 1888
Pyszna przekąska poprawiająca nastój albo mały podarunek wywołujący uśmiech.
7 doskonale zrównoważonych smaków to 3 czekolady gorzkie: klasyczna z 72% kakao,
z migdałami (72% kakao) i orzeźwiająca z miętą (55% kakao) oraz 4 rodzaje mleczne:
klasyczna, z orzechami laskowymi, pobudzająca z kawą i z solonym karmelem.
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Włoski, ekologiczny krem z orzechów laskowych, bez oleju palmowego,
sztucznych barwników i konserwantów, o obniżonej zwartości cukru. Zawiera
aż 30% orzechów laskowych, dodatkowo inulinę dla szczupłej sylwetki.
Doskonale zbalansowany smak sprawia, że trudno się jej oprzeć. Idealna jako
dodatek do pieczywa, naleśników, placków, deserów czy lodów.

KREM Z KASZTANÓW
Ekologiczny krem przygotowany w 100% z włoskich kasztanów z dodatkiem
naturalnego ekstraktu z wanilii Bourbon. Słodzony wyłącznie sokiem z jabłek.
Idealny jako dodatek do pieczywa, białego sera, lodów, ciasta.

ITALIMPORT

NOCCIOLATA BIANCA

VALFRUTTA AL VAPORE
100%
włoskich
pomidorów,
zbieranych
w optymalnej fazie dojrzałości i poddawanych
delikatnemu przetwarzaniu na parze. Oddzielenie
skórki poprzez delikatne parowanie pozostawia
pomidory w nienaruszonym stanie. Efektem jest
naturalny smak oraz wysoka zawartość
składników odżywczych, które pozostają
w pomidorze a nie w wodzie.

TUŃCZYK CALLIPO
Gama Callipo obejmuje zarówno klasyki
tuńczyka w oliwie, w sosie własnym oraz
produkty z dodatkami np. czerwoną
cebulką
z
Tropei,
która
jest
niezwykle delikatna, czy w wersji bardziej
pikantnej z chili i Nduja (pikantna włoska
kiełbaska).
Sekretem Callipo jest dobór najwyższej jakości składników (Yellowfin to najwyżej
kwalifikowana jakość tuńczyka) oraz połączenie tradycji z nowoczesną technologią.
Wszystkie fazy produkcji odbywają się w Calabrii, dzięki czemu otrzymujemy produkt
najwyższej jakości, delikatny i kruchy w smaku z widocznymi kawałkami ryby w formie
filetów lub drobniejszej kostki.
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Wędrówka po Toskanii, kąpiel na Riwierze Włoskiej
lub spacer greckimi uliczkami – wegańskie
spełnienie marzeń o wakacjach. Jak to
możliwe? Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym
przyprawom i aromatom w nowych wegańskich
substytutach serów. Mamma Mia, musisz je
spróbować!

VEGANZ

WEGAŃSKI SER Z ORZECHÓW NERKOWCA

PROTEINOWE BATONIKI
VEGANZ
Stworzone z myślą o osobach
lubiących smaczne przekąski
o czystym składzie.
Dostępne w 3 wersjach
smakowych
(kokosowej,
czekoladowej, fistaszkowej).

WEGAŃSKIE PIZZE
Cienki i kruchy spód stworzony według receptury włoskiej rodziny, oliwa z oliwek wysokiej
jakości, specjalnie wyselekcjonowane dodatki i kremowy wegański ser dostosowują tradycję
do Waszych aktualnych potrzeb.
Pizze są dostępne w 3 wersjach smakowych – ze szpinakiem, trójkolorowa oraz verdura.
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PRIMAVIKA
PYCHA GRYKA
Pasty stworzone na bazie kaszy gryczanej, która zawiera wiele składników odżywczych. Linia
charakteryzuję się prostym składem produktów, wyrazistym smakiem w trzech odsłonach:
z pomidorami, z grzybami oraz z czosnkiem niedźwiedzim.
Pasty Pycha Gryka to idealne produkty do: kanapek, wafli ryżowych, świeżych warzyw, placków
ziemniaczanych, tortilli.
TAHINI MIODOWE I DAKTYLOWE
Nowość, pasta sezamowa posiadająca
liczne właściwości oraz wartości
odżywcze dostępna teraz w dwóch
słodkich wersjach: miodowej oraz
daktylowej.
Produkty
stanowią
doskonały dodatek do naleśników,
porannych owsianek czy słodkich
wypieków.
VEGETELLA –SŁODKI KREM SŁONECZNIKOWY
Aksamitna konsystencja, idealnie słodki smak i starannie
wyselekcjonowane składniki – czego chcieć więcej? Nasza
Vegetella zachwyci wszystkich miłośników oryginalnych
smakołyków, które nie tylko urozmaicą, ale i wzbogacą
codzienne
menu. Vegetella to zamiennik słodkich kremów
kanapkowych, bez dodatku oleju palmowego, powstała
na bazie słonecznika, dostępne będą w trzech wariacjach
smakowych: kakaowym, kokosowym i o smaku „Toffi”.
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Krążek zrobiony jest z prasowanego
miksu
suszonych
owoców
i świeżych, posiekanych orzechów.
To pyszna i zdrowa przekąska, która
stanowi świetną alternatywę dla
przekąsek tradycyjnych. Proces
produkcji odbywa się przy użyciu
niskich temperatur, co pozwala na
zachowanie witamin i cennych
wartości odżywczych.

PURE LIFE

OWOCOWO-ORZECHOWE KRĄŻKI

LISTKI 100% OWOCÓW
„Jedno jabłko dziennie trzyma
lekarza z daleka ode mnie” –
głosi popularne powiedzenie w
Wielkiej
Brytanii.
Listki
zawierają
kwintesencję
jabłkowych
wartości
z dodatkiem jednego z trzech
drogocennych składników –
jeżyny, śliwki lub truskawki. Są
bez
dodatku
cukru
i jakichkolwiek ulepszaczy.
Wyłącznie 100% owoców i nic
więcej!
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Choco Lyo to mieszanka owoców
liofilizowanych i orzechów zanurzonych
w mlecznej i gorzkiej czekoladzie.
Pod porządną warstwą aksamitnej czekolady
skrywają się suszone mrozem: porzeczki,
truskawki, leśne jagody i maliny oraz prażone
orzechy laskowe i migdały. Ostrzegamy
przed zakochaniem się od pierwszego
spróbowania!

MIX IT

CHOCO LYO - CHRUPIĄCE OWOCE I
ORZECHY W CZEKOLADZIE

HIT FIT
Konkretnie
smaczna
mieszkanka
4
rodzajów
płatków,
suszonych
i liofilizowanych owoców z dodatkiem
superfoods, orzechów i nasion,
która
utrzyma twoją energię na stabilnym
poziomie dużo dłużej, również podczas
aktywności fizycznej (dzięki proporcjom
stworzonym dla Was we współpracy
z profesjonalnymi trenerami fitness).

PALEO MIX
Składniki nowego Paleo mixu są inspirowane
paleolitem, który trwał ok. 100 000 lat przed
naszą erą. Z tego powodu wybraliśmy m.in.
orzechy włoskie, brazylijskie, pekan oraz inne
ziarna i owoce, których mógł posmakować
człowiek z epoki kamiennej. Wy zaś możecie
przygotować się na epokę pieczoną,
chrupiącą i miodową!

MIXITELLA - ORZESZKI ZIEMNE ZE
SŁONYM KARMELEM
Pozwólcie rozpłynąć się na waszych językach
temu 70% kremowi z wyborowych
prażonych orzeszków ziemnych, których
smak przełamaliśmy białą karmelową
czekoladą. Smakowe doznania wzmocnią
drobne ziarenka soli, w których zakochacie
się od pierwszej łyżeczki.
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ONE DAY MORE

MÜSLI PROTEINOWE (WEGAŃSKIE)
Wyjątkowa kompozycja składników
takich jak chrupki sojowe, orzeszki
ziemne i liofilizowane banany zapewniają
wysoką zawartość białka w naszym
nowym Müsli Proteinowym.
MÜSLI POGODNE
Najnowszy
wegański
produkt
OneDayMore, czyli Müsli Pogodne.
Liofilizowany
ananas,
czerwone
porzeczki i jagody przypominają
o słonecznych,
pogodnych dniach
w roku.

PRODUKTY DLA DZIECI
Trzy nowe kompozycje stworzone z myślą
o dzieciach, w tym Granola Czeko-squad,
Granola Banda Cynamonków i Musli Owocowe
Smyki. Gwarantowane pyszne śniadanie i czysty
skład, bez oleju palmowego czy syropu
glukozowo-fruktozowego.

OWSIANKI W 3 SMAKACH
Do rodziny OneDayMore dołączyły także
trzy owsianki w nowej, lepszej wersji - bez
dosypanego cukru. Smak poszczególnych
mieszanek
otrzymujemy
z
takich
składników jak liofilizowany banan,
suszone daktyle, jabłka czy figi, ale też
czekolada gorzka i mleczna. Te owsianki
zamieniają poranek w ucztę pełną
smaków!
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ZDROWO NAMIESZANE

BIO CHRUPIĄCE GOFRY
Mieszanka stworzona przez mamę we własnej kuchni.
Ekologiczna, bezglutenowa, bez cukru i konserwantów mieszanka do przyrządzenia
zdrowych i pysznych gofrów.
Doskonałe zarówno w wersji na słodko, z serkiem i ulubionymi owocami lub w wersji na
słono z avocado i jajkiem sadzonym – Idealnie zastępują poranne kanapki.
Polecane również dla osób z nietolerancją glutenu.
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AMERPHARMA

DR NUTS
Musy orzechowo daktylowe w saszetkach. W 100% naturalne, wegańskie przekąski,
które można kupić w trzech doskonałych smakach: kakaowym, kokosowym
i karmelowym. Nie zawierają cukru, substancji słodzących, oleju palmowego oraz
glutenu. Zawierają kwasy omega 3,6 i 9, białko, błonnik, magnez oraz witaminy B i E.

RKAC
Nowy suplement diety na rynku. Jest to jedyny środek, który ma w swoim składzie
substancje aktywne zwalczające kaca. Jego skuteczność potwierdziło aż 96%
uczestniczących w badaniu respondentów. Działanie każdego ze składników środka
zostało potwierdzone przez liczne badania naukowe. Substancja aktywna przyspiesza
metabolizm alkoholu, reguluje gospodarkę wody w organizmie oraz uzupełnia
wypłukane mikroelementy. Dodatkowo, RKAC nie wywołuje żadnych skutków
ubocznych. Należy go spożyć w całości na pół godziny przed planowanym piciem
alkoholu.
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