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DEBIUT TARGOWY

Borówka w czekoladzie Cocoa Berry
Alta Saska Sp. z o.o.

Kandyzowana cukrem borówka otoczona warstwą belgijskiej czekolady deserowej, a następnie czekolady białej
z dodatkiem jedynego naturalnego niebieskiego barwnika - spiruliny, co nadaje naszym borówkom w czekoladzie
wygląd świeżych borówek. Tylko naturalne składniki. Bez sztucznych dodatków, konserwantów i barwników.

INNOWACJE

Roślinne klopsiki z czerwoną cebulką i tymiankiem
OneDayMore Sp. z o.o. Sp. k.

Roślinne klopsiki OneDayMore z tymiankiem i cebulką to aromatyczna propozycja, idealna do dań z ziemniakami,
a także do sosów, klusek, gnocchi czy makaronów. Idealne również jako samodzielny element dania.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Pyrsk jabłko – pigwowiec
Browar Zamkowy „Racibórz”

Napój bezalkoholowy, powstały na bazie soków jabłkowego i pigwowca. Zawiera tylko naturalnie
występujące cukry. Pyrsk w gwarze śląskiej oznacza „na zdrowie” (przy toaście) lub jest to zwrot powitalny
(synonim słowa cześć).
Skład: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (95%), naturalny sok z pigwowca (5%), dwutlenek węgla,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

SŁODYCZE I PRZEKĄSKI

Chrupiące owocożelki malinowe w kształcie rybki Kiddylicious
Stewiarnia Sp. z o.o.

Produkt stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach. Owocożelki wykonane z prawdziwych owoców i soku
owocowego, przetarte i zmieszane z chrupiącymi małymi kawałeczkami ryżu dmuchanego. Odpowiednie dla
dziecka od ukończenia 12 roku życia. Produkt jest tak pomyślany, aby 1 porcja produktu nie przekraczała 100 kcal.
Miękka konsystencja zapobiega zadławieniu się dziecka, a kształt produktu umożliwia dziecku ćwiczenie chwytu
szczypcowego rozwijając jednocześnie koordynację ręka-usta. Kształt czerwonej rybki bawi, a jednocześnie
zachęca do samodzielnego jedzenia.
W składzie są: jabłko (koncentrat soku i purée) (87%), ryż dmuchany (8%), koncentrat soku malinowego, naturalny
aromat malinowy, naturalny barwnik z koncentratu soku z fioletowej marchwi, substancja żelująca: pektyna,
błonnik cytrusowy. Bez sztucznych aromatów i barwników, bez konserwantów.

PRODUKTY MIĘSNE I RYBNE

Śledź tradycyjny z porem
Perła Rybki Premium Sp. C.

Śledzie Atlantyckie, marynowane, w oleju rzepakowym z dodatkiem świeżego pora.

PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE,
PRODUKTY POCHODZENIA
ROŚLINNEGO, ZBOŻA

Chilli Sin Carne roślinne
Primavika Sp. z o.o.

Chili Sin Carne to klasyczne danie kuchni teksańskiej. Jest to wegetariańska wersja dania mięsnego, czyli słynnego
chili con carne. Nasz gęsty sos pomidorowy z warzywami i roślinnym mięsem idealnie pasuje do nachosów,
meksykańskiej tortilli lub klasycznych naleśników, a także makaronów i innych kreatywnych dań. Nasza wersja
jest w 100% roślinna, dzięki czemu sos chili sin carne od marki Primavika jest odpowiedni dla wegan i wegetarian.
W słoiku z naszym wegańskim chili sin carne zamknęliśmy bardzo aromatyczny i gęsty sos pomidorowy. Znalazła
się w nim również kukurydza oraz czerwona fasola – podstawowe składniki każdego teksańskiego chili. Papryka
doskonale komponuje się z pozostałymi warzywami oraz przyprawami, a także z roślinnym mięsem mielonym,
które sprawia, że nasze Chili Sin Carne jest bardzo sycące. Całość tworzy bardzo ciekawą i apetyczną mieszankę.
Sos jest wartościowym źródłem białka i zawiera tylko naturalnie występujące cukry. Brak konserwantów,
glutaminianu oraz fosforanów i barwników, a także niska zawartość tłuszczów nasyconych sprawia, że posiłek
przygotowany z Chili Sin Carne Primavika będzie bardzo pożywny i zdrowy.

SEKTOR ECOFOOD
(ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA)

Bezglutenowy chleb pełne ziarno
Balviten Glutenfree

Bezglutenowy chleb pełne ziarno. Produkt wegański. Bez dodatków: cukrów, drożdży, mąki, glutenu, laktozy.
Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów Omega-3 (2,1g), błonnika 9,6g, magnezu 375g oraz Cynku Fosforu
Manganu Potasu Selenu i Tiamina ( Witamina B1). Idealny produkt dla każdej osoby preferującej zdrowe odżywianie.

SEKTOR NUTRAFOOD
(SUPLEMENTY DIETY)

Olamar Olej z nasion amarantusa – suplement diety
„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

Ziarno amarantusa charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą i oddziaływaniem prozdrowotnym. Zawiera
tylko 7-7,7 % tłuszczu - lipidów, ale skład tego tłuszczu jest niezwykle cenny, gdyż oprócz nienasyconych
kwasów tłuszczowych, tłuszcz nasion amarantusa zawiera witaminę E w postaci tokoferoli oraz tokotrienoli niewystępujących w innych pospolitych olejach, fitosterole oraz unikalny składnik, jakim jest skwalen. Tokoferole
i tokotrienole są naturalnymi przeciwutleniaczami ( „wygaszaczami” wolnych rodników) wzmacniającymi funkcje
układu immunologicznego i odporność całego organizmu. Ułatwiają zaopatrywanie komórek w tlen, leczą
choroby skóry i hamują procesy starzenia. Jednak najbardziej unikalnym, o wysokiej aktywności biologicznej
składnikiem jest skwalen. Skwalen jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, neutralizujących wolne rodniki,
pojawiające się w komórce w wyniku procesów metabolicznych, stresu oraz radiacji. W organizmie ludzkim
skwalen jest pośrednim metabolitem w syntezie cholesterolu. Odgrywa znaczną rolę w biosyntezie steroidów
i estrogenów. Jest prekursorem syntezy DHEA ( dehydroepiandrosterony ), substancji, która hamuje procesy
starzenia się organizmu ludzkiego. Skwalen wzmacnia odporność immunologiczną organizmu, a także pełni
rolę „odtrutki” - usuwa z organizmu wszelkiego rodzaju niepolarne ksenobiotyki, np. pestycydy. Uważa się, że
spożywanie skwalenu w ilości min. 500mg dziennie ( która to ilość odpowiada 9 g oleju amarantusowego ) wpływa
korzystnie na korygowanie gospodarki lipidowej krwi oraz redukuje ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz
wzmacnia odporność. Skwalen bierze udział w budowie warstwy lipidowej skóry, chroniąc ją przed działaniem
agresywnych czynników zewnętrznych ( powietrze, słońce, kwasy, zasady), opóźniając procesy jej starzenia się.
Pojemność: 100ml.

NAPOJE ALKOHOLOWE

Proud Irish Whiskey Single Malt
GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia

Pierwszą kreacją marki Proud Irish Whiskey jest potrójnie destylowana whisky blended. Nasza mieszanka jest
jedyna w swoim rodzaju i składa się z 85% whisky pszennej i 15% whisky słodowej. Jest starzona przez ponad trzy
lata w używanych beczkach z amerykańskiego dębu, co nadaje mu wspaniały niuans.
KOLOR: Bursztynowy ze złotymi refleksami.
BUKIET: Słodki i miękki. Otacza aromatem przypominającym miód kasztanowy i polne kwiaty.
SMAK: Na podniebieniu jest równie miękki z nutą karmelu, przywodzącą na myśl cukierki toffi, które stopniowo
ustępują miejsca bardziej owocowym nutom z nutą gruszki i wiśni.

INNE

Jasmeen – 7 Przypraw
Levant Foods Sp. z o.o.

7 przypraw arabskich to lekko pikantna korzenna mieszanka przypraw, dająca potrawom niezwykły aromat
i smak Bliskiego Wschodu. Stosowana do przyprawiania i marynowania mięs, a także ryb i owoców morza. Jest
doskonałym dodatkiem do mięs i warzyw z grilla, potraw wegetariańskich, a także do wzbogacenia smaku sosów,
gulaszy, zup itp.
W jej skład wchodzą: cynamon, galangal, pąki róży, ziele angielskie, goździki, imbir, gałka muszkatołowa, kardamon.
Gramatura 100g.

WYRÓŻNIENIE

Pierożki samosa
Sadat Sp. z o.o.

Pierożki samosa są bardzo popularną przekąską kuchni indyjskiej. Pierożki wypełnione mogą być zarówno
warzywnym jak i mięsnym nadzieniem, również ciasto, z którego robi się samosy, może występować w kilku
wariantach. Samosa z Pendżabu (Punjabi Samosa) są tradycyjnie nadziewane farszem, którego podstawa są
gotowane ziemniaki. Przyprawione na ostro nadzienie i delikatne kruche ciasto tworzą bardzo smaczną kompozycję,
wartą do wypróbowania w naszej kuchni.
Nasze samosa są robione ręcznie z najlepszych i lokalnych produktów. Bez chemii i ulepszaczy. W każdej paczce
naszych pierożków znajduje się baza do sosu kolendrowo-miętowego z nutą czosnku. Wystarczy do jogurtu
naturalnego dodać bazę i uzyskamy pyszny orzeźwiający sos do samosa.

WYRÓŻNIENIE

Granola orzechowa z miodem, pyłkiem pszczelim i propolisem
Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń

To innowacyjna receptura pozwalająca wykorzystać m.in. antyoksydacyjne właściwości produktów pszczelich.
Połączenie pyłku pszczelego, propolisu oraz miodu gryczanego gwarantuje prozdrowotne właściwości produktu
Granola orzechowa to źródło pełnowartościowego białka. Charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika
pokarmowego, zapewnia źródło witamin i składników mineralnych (potas, fosfor, cynk, witamina E). Stanowi
znakomite uzupełnienie codziennej zbilansowanej diety. Produkt nagrodzony laurem Zdrowa Marka Roku 2021.

WYRÓŻNIENIE

Izraelska koszerna oliwa z oliwek Sindyanna Extra Virgin
Viands Sp. z o.o.

Firma Viands jest dystrybutorem w Polsce izraelskiej koszernej oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego
tłoczenia. Oliwki uprawiane są w gajach położonych pośród wzgórz Galilei w północnym Izraelu. Poprzez połączenie
lokalnej tradycji oraz doskonałych odmian oliwek Barne’a, Coratina i Arbequina powstaje oliwa jakości premium.
Niezastąpiona jako dodatek do wszelkiego rodzaju sałatek i dań podawanych na zimno. Znajdzie zastosowanie
również do różnych potraw gotowanych: makaronów, zup, sosów. Produkt posiada certfikat koszerności.

WYRÓŻNIENIE

Herbatka owocowa Witaminki Liofilizowana Eko
Dary Natury Sp. z o.o.

Wyśmienita, orzeźwiająca herbatka o pięknej barwie i upojnym aromacie świeżych owoców. Sporządzona na
bazie najwyższej jakości składników znanych ze swoich odżywczych właściwości. Dzięki zastosowaniu procesu
liofilizacji składniki zachowały swój przepiękny kolor, apetyczny zapach oraz cenne dla zdrowia witaminy. Co to
jest liofilizacja? Liofilizacja to proces suszenia, który polega na usuwaniu wody z zamrożonego wcześniej surowca
w drodze tzw. sublimacji, czyli bezpośredniego przejścia w stan pary z pominięciem stanu ciekłego. Proces ten
likwiduje w większości zanieczyszczenia mikrobiologiczne dzięki czemu może być bezpiecznie przechowywany
przez długi okres czasu. Dlaczego zioła liofilizowane? Produkty liofilizowane zachowują w 90% swój naturalny
kształt, barwę i aromat. Dzięki możliwości prowadzenia procesu w niskich temperaturach, surowiec przygotowany
metodą liofilizacji nie traci cennych witamin i olejków eterycznych.
Składniki: liofilizowane owoce: dzika róża, malina, jagoda kamczacka, borówka wysoka,
rokitnik, żurawina, pigwowiec.

WYRÓŻNIENIE

Berroxin Gummies
AronPharma Sp. z o.o.

Suplement diety w formie żelek pektynowych, którego składniki wspierają prawidłową pracę układu
odpornościowego. Zawiera wysokie stężenie FENACTIVE® - kompozycji podwójnie standaryzowanych na
zawartość polifenoli (25%) i antocyjanów (15%) ekstraktów z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) i aronii (Aronia
melanocarpa) DER 55:1. Czarny bez wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.Witaminy
C i D oraz selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Selen pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Suplement diety BERROXIN Gummies to produkt przeznaczony dla dzieci
od 4. roku życia, dorosłych i seniorów, odpowiedni dla wegan, bez cukru oraz aromatów.

WYRÓŻNIENIE

Nalewka Cztery Pory Roku
Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy

Ten produkt to nasz absolutny bestseller. Legendarna nalewka wymagająca wieloletniego leżakowania. Cztery
składniki – mleko, cukier, spirytus i cytryna. Rocznik 2004. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która ma w sprzedaży
nalewkę „farmaceutów”. Proces technologiczny jest niezwykle pracochłonny i czasochłonny. Nalewka posiada
certyfikat Slow Food, świadczący o najwyższej jakości produktu.
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