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MIESZANKI DO WYPIEKU CIAST

Posiadamy szeroki wybór mieszanek i koncentratów do wyrobu 
m.in. ciast drożdżowych, biszkoptowo-tłuszczowych, biszkopto-
wych oraz różnego rodzaju babek. Składniki wykorzystane do 
stworzenia receptur zostały odpowiednio wyselekcjonowane 
i dopasowane do potrzeb naszych klientów. Produkty te cechu-
je łatwość przygotowania i skrócony czas pracy w porównaniu 
z tradycyjną metodą pieczenia ciasta.

We have a wide assortment of mixes and concentrates for the 
production of yeast cakes, sponge cakes, biscuits and various ty-
pes of cakes. The ingredients used to create the recipes were se-
lected, adjusted and related to the needs of our customers. These 
products are easy to prepare and reduce working time in compa-
rision to the traditional baking method.

CONFECTIONERY
MIXES FOR 
BAKING 
CAKES 
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21240 21251

21131

21290

21110 21121
bułeczki do teczki
sweet rolls 
Mieszanka w proszku do wypieku ciasta drożdżowego 
o smaku maślanym.
Powdered mix for baking yeast dough with a butter 
flavor.

pączek ckm 20 %
doughnut ckm 20 %

Dodatek wypiekowy w proszku do produkcji  
pą czków.
Powdered mix dedicated to baking yeast doughnut.

super drożdżowe
super yeast

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta drożdżo-
wego o smaku jogurtowym.
Powdered mix intended for baking yeast dough 
with yoghurt flavor.

drożdżowe twarogowe fresh
fresh yeast with cottage cheese 
Mieszanka w proszku do wypieku ciasta drożdżo-
wego.
Powdered mix intended for baking yeast dough.

super pączek
great doughnut

Mieszanka w proszku  do produkcji pączków.
Powdered mix for baking doughnut.

pączek bka 10 %
doughnut bka 10 % 
Dodatek wypiekowy w proszku do produkcji  
pą czków.
Powdered baking additive for the production of do-
ughnuts.
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20510

20530

20520

20590

21220 20220

20480 20540
nebraska
nebraska baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdered mix for baking sponge cake.

biszkopt czekoladowy
chocolate sponge cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdereded mix for baking chocolate sponge cake.

biszkopt kakaowy
cocoa sponge cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdered mix for baking cocoa sponge cake.

biszkopt jasny
white sponge cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdered mix for baking sponge cake.

super biszkopt
super sponge cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdered mix for baking sponge cake.

super rolada
super roulade

Mieszanka w proszku do wypieku rolady biszkop-
towej.
Powdered mix for baking sponge roulade.

delimix
delimix baking mix 
Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkop-
towego.
Powdered mix for baking white sponge cake.

indiana
indiana baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkopto-
wego o niskiej zawartości cukrów. Zawiera substancję 
słodzącą.
Powdered mix for baking sponge cake with low 
sugar content. Contains sweeteners.CI
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ALABAMA 
ciasto o mocno czekoladowym smaku
Pyszne ciasto o wyraźnie czekoladowym smaku. Świetnie kom-
ponuje się z kremami budyniowymi, śmietanowymi, tortowy-
mi oraz polewami czekoladowymi. Zastosowanie koncentratu  
ALABAMA efektywnie skróci czas potrzebny do przygotowania 
ciasta, jednocześnie gwarantując powtarzalną, wysoką jakość.

Delicious cake with a distinctlive chocolate taste. It’s perfeckt 
with custards, creams and cake creams as well as chocolate co-
atings. ALABAMA  mix effectively reduces the time needed to 
prepare the cake, and ensures repeatability and high guality.
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20470

20710 20550

20640 20460

20330 20310 20430

20490

20300 20700 20320
alabama
alabama baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o mocno czekoladowym smaku.
Powdered mix for baking a cake with a strong cho-
colate flavor.

bambo
bambo baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku czekoladowym.
Powdered mix for baking a cake with a chocolate 
flavor.

ciasto czekoladowe full
full chocolate cake

Mieszanka w proszku do wypieku czekoladowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego (15 % czekolady).
Powdered mix for baking chocolate cake (15 % of 
chocolate).

ciasto o smaku karmelowym
cake with caramel flavor

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku karmelowym. 
Powdered Cake mix with caramel flavour.

ciasto czekoladowe cleaner label
cleaner label chocolate cake

Mieszanka w proszku do wypieku czekoladowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking chocolate sponge-fat 
dough.

ciasto czekoladowe soft
soft chocolate cake

Mieszanka w proszku do wypieku czekoladowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking chocolate cake.

czikita
chiquita baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku  ciasta  biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku bananowym.
Powdered mixture for baking banana-flavored 
cake.

floryda
floryda baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku migdałowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego. 
Powdered mix for baking almond flavoured cake.

kalifornia
california baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku jogurtowego  
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking yoghurt flavoured cake.

majami extra
maiami extra baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku jogurtowego  
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking yoghurt-fat flavoured 
cake.

ciasto o smaku maślanym
butter flavored cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo - 
tłuszczowego o smaku maślanym.
Powdered mix for baking a butter flavoured cake.

colorado
colorado baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo - 
tłuszczowego o smaku coli.
Powdered mix for baking a sponge cake with a cola 
flavoured cake.
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super croissant
super croissant

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta półfran-
cuskiego.
Powdered mix for baking produckt type croissant.

piernik królewski
royal gingerbread

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta pierniko-
wego.
Powdered mixture for baking gingerbread cake.

super piernik
super gingerbread

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta pierniko-
wego.
Powdered mix for baking gingerbread cake.

super ciasto makowe
super poppy - seed cake

Mieszanka w proszku do wypieku makowego cia-
sta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking poppy - seed cake.

super ciasto kokosowe
super coconut cake

Mieszanka w proszku do wypieku kokosowego  
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for coconut cake.

nevada
nevada baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego z dodatkiem orzechów włoskich.
Powdered mix for baking cake with walnuts.

pinaatti
pinaatti baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku szpinakowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking spinach cake.

sachera cleaner label
sachera cleaner label baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku czekoladowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
Powdered mix for baking chocolate cake. 

montana
montana baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego z dodatkiem koncentratu pomarańczy.
Powdered mix for baking cake with the addition of 
orange concentrate.

makao nowa formuła
new makao baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku czekoladowym.
Powdered mix for baking a sponge cake with a cho-
colate flavoured cake.
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teksas
teksas baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku jogurtowego 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowego bez dodatku 
cukru. Zawiera substancję słodzącą.
Powdered mix for baking yoghurt cake with no ad-
ded sugar. Contains a sweetener.

trufola
trufola baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku truflowym.
Powdered mix for baking cake with a truffle flavor.

vienna cake
vienna cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta biszkoptowo- 
tłuszczowego o smaku waniliowym.
Powdered mix for baking a sponge cake with a va-
nilla flavor.

25 kg25 kg10 kg

100100100
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apetytka
apetytka baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta parzonego.
Powdered mix for baking choux pastry.

beza super
super meringue

Mieszanka w proszku do wypieku bez.
Powdered mix for baking meringues.

super brownie
super brownie

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta typu 
brownie.
Powdered mix for baking brownie type cake.

super kruche
super shortcrust pastry cakes

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta kruchego.
Powdered mix for shortcrust pastry cakes.

roll scones
roll scones baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku strucli i warkoczy.
Powdered mix for baking strudels and braid cakes.

rolada bezowa
meringue rolls

Mieszanka w proszku do wypieku rolady bezowej.
Powdered mix  for baking meringue rolls.

mix na gniazdka i ptysie
baking mix for viennese donuts and 
cream puffs

Mieszanka w proszku do przygotowania gniazdek 
i ptysi.
Powdered mix for preparation viennese donuts 
and cream puffs.

krumix
krumix baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta kruchego.
Powdered mix for shortcrust pastry cakes.

amercake
amercake baking mix

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek typu 
Amerikaner.
Powdered mix for baking American cookies.

bombole
bombole baking mix

Mieszanka w proszku do produkcji kuli o smaku 
serowym.
Powdered mix for the production of a cheese-
-flavored bomb.
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22350

22360

22310

22320 22330

22370

22200 22300

22110 22120
babka italiana
italian yeast cake

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta drożdżo-
wego typu włoskiego.
Powdered mix for baking Italian-type yeast cake.

babka piaskowa 10 %
sand cake 10 %

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix for baking sand cakes.

babka piaskowa cytrynówka
lemon sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki piaskowej 
cytrynowej.
Powdered mix for baking sand lemon cakes.

babka piaskowa pomarańczówka
orange - flavored sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki piaskowej 
o smaku pomarańczowym.
Powdered mix for baking sand cakes with orange 
flavor.

babka piaskowa jogurtówka
yoghurt sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki piaskowej.
Powdered mix for baking sand cake.

babka piaskowa czekoladówka
chocolate sand cake

Mieszanka w proszku z granulkami czekolady do 
wypieku babki piaskowej.
Powdered mix with chocolate granules for baking 
cakes.

babka piaskowa karmelówka
caramel - flavored sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki piaskowej 
o smaku karmelowym.
Powdered mix for baking sand cakes with caramel 
flavor.

babka piaskowa super
super sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix for baking sand cakes.

babka adwokatka
egg nog cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki piaskowej 
o smaku likieru Adwokat.
Powdered mix for baking sand cakes with the flavor 
egg nog (Advocaat).

babka keksówka
fruit cakes

Mieszanka w proszku do wypieku babek kekso-
wych.
Powdered mix for baking fruit cakes.
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22700
babka po prostu
just sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki.
Powdered mix for baking sand cakes.

25 kg

100

5 %

10

22221
babka po prostu kakaowa
just cacao sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babki.
Powdered mix for baking cocoa sand cakes.

25 kg

100

5 %

10
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BOMBOLE
kule o smaku serowym
Wysokiej jakości mieszanka, która znacznie ułatwia proces pro-
dukcji. Podczas smażenia kule wchłaniają minimalną ilość tłu-
szczu, co zdecydowanie poprawia ich smak. Jest to produkt  
stabilny i wytrzymały w procesie technologicznym.

High-quality mix. It significantly simplify the production process. 
During frying, the balls absorb a minimal amount of fat, which si-
gnificantly improves their taste. It is a stable and durable product 
in the technological process. 
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22450 22210

22400 22500

22410

22100
babka standard o smaku cytrynowym
standard citron flavoured sand cake 
Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix  for baking citron flavoured sand 
cakes.

babka ucierana
pound cake

Mieszanka w proszku do wypieku babek.
Powdered mix for baking pound cake.

fiona babka piaskowa
fiona sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mixture for baking sand cakes.

babka standard jogurtowa
standard yoghurt sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix for baking joghurt flavorued sand 
cakes.

babka standard 
o smaku czekoladowym
chocolate flavoured sand cakes

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix for baking chocolate flavoured sand 
cakes.

babka standard
standard sand cake

Mieszanka w proszku do wypieku babek piasko-
wych.
Powdered mix for baking sand cakes.
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MASY, NADZIENIA I KREMY

Wspaniałe ciasta makowe, torty czy serniki. Dzięki masom i na-
dzieniom z naszej oferty teraz są jeszcze łatwiejsze do przygo-
towania. Odpowiednio dobrane składki gwara ntują jakość i smak 
gotowych produktów.

Great poppy seed cakes, birthday cakes or cheesecakes. Thanks 
to the masses and fillings from our offer, are now easier to pre-
pare. Properly selected ingredients guarantee the quality and 
taste of finished products.

FILLINGS 
AND 
CREMS

MASSES



14

26560

26500

27220 26510

27300 27953 27510

27400 27500 27210
malibu
malibu mass

Mieszanka w proszku do wypieku ciast i kokosanek.
Coconut mass in powder for baking coconut cookies 
and cakes.

masa makowa
poppy seed mass

Masa makowa (40 % zawartość maku) w proszku 
o smaku migdałowym.
Powdered poppy seed (poppy seed content 40 %) 
powder with sweet almond flavor.

super masa orzechowa
super nut mass

Masa orzechowa w proszku.
Powdered nut mass.

twarogel
twarogel baking addition

Dodatek w proszku do masy serowej.
Powdered addition to the cheese mass.

serek na zimno
cold cheesecakes

Masa serowa w proszku do produkcji serników na 
zimno.
Powdered cheese mass for the production of cold 
cheesecakes.

super sermix
super sermix baking addition

Dodatek w proszku do masy serowej.
Powdered addition to the cheese mass.

masa makowa pravenda
poppy seed mass pravenda

Masa makowa w proszku z dodatkiem cynamonu.
Powdered poppy seed mass with cinnamon.

martin
white poppy seed mass

Masa w proszku z białego maku.
Powder mass based on white poppy seeds.

masa makowa luksusowa
luxurious poppy seed mass

Masa makowa w proszku.
Powdered poppy seed mass.

super masa makowa
super poppy seed mass

Masa makowa (zawartość maku 45 %) w proszku 
o smaku migdałowym.
Powdered poppy seed powder (poppy seed content 
45 %) with almond flavor.MA
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63840

63850

63801

63893 63890

63880

63870 63860

63805 63820
nadzienie o smaku adwokata
egg nog flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass with egg nog flavor (Advo-
caat).

nadzienie o smaku kokosowym
coconut flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass with coconut flavor.

nadzienie o smaku pomarańczowym
vanilla flavored filling

Masa termostabilna.
Thermostable mass with orange flavor.

nadzienie o smaku truskawkowym
strawberry flavored filling

Masa termostabilna.
Thermostable mass with strawberry flavor.

nadzienie o smaku śmietankowym
creamy flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass.

nadzienie o smaku waniliowym
vanilla flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass with a cream flavor.

nadzienie o smaku czekoladowym
chocolate flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass with chocolate flavor.

nadzienie o smaku kiwi
kiwi flavored filling

Masa termostabilna.
Thermostable mass with kiwi flavor.

nadzienie o smaku karmelowym
carmel flavored filling

Kremowa masa termostabilna.
Creamy, thermostable mass with carmel flavor.

nadzienie o smaku cytrynowym
lemon flavored filling

Masa termostabilna.
Thermostable mass with lemon flavor.
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SUPER VANILA
budyń o smaku waniliowym

Wysokiej jakości krem budyniowy o smaku waniliowym do sto-
sowania na zimno lub do zapiekania. Idealnie komponuje się  
z ciastem drożdżowym i półfrancuskim. Doskonała konsystencja 
i gwarancja powtarzalności produkcji sprawia, że Super Vanila 
zaspokoi wymagania każdego cukie rnika.

High-quality vanilla-flavored pudding cream for use cold or for 
baking. It goes perfectly with yeast and semi-french dough.  
Excellent consistency and a guarantee of repeatability of pro-
duction make super vanila meet the requirements of every con-
fectioner.
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arktik
arktik mass

Odporny na zamrażanie krem o smaku śmietanko-
wym w proszku.
Freeze-resistant cream flavored cream in powder.

super elita sugar free
super elita sugar free cream

Bezcukrowy krem do ubijania w płynie na bazie 
tłuszczu roślinnego.
Non - dairy whipping cream sugar free.

creme brulee
creme brulee

Mieszanka deseru w proszku.
Powdered dessert mix.

super elita
super elita cream

Krem do ubijania w płynie na bazie tłuszczu roślinnego.
Non - dairy whipping cream.

elita
elita cream 
Krem do ubijania w proszku o smaku śmietanko-
wym.
Heavy cream flavourd filling in powder for whipping.

krem exclusive
exclusive cream

Krem budyniowy w proszku do stosowania na zimno 
i do zamrażania.
Powdered pudding cream for cold and freezing use.

10 kg 5/10 kg 10 kg

1 l5 kg 1 l

100 100 100

100100 100

8 % 8 % 8 %

8 %8 % 8 %

12 12 8

88 12
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Y



18

25210

25112 25113 25200
crepito extra
crepito extra cream

Krem budyniowy w proszku o smaku śmietanko-
wym. Do stosowania na zimno, zamrażania i za-
piekania.
Powdered custard cream with a cream flavor. For 
cold use, freezing and baking.

super vanila
super vanila cream

Krem budyniowy o smaku waniliowym w proszku.
Vanilla-flavored custard cream.

krem premium
premium cream

Krem budyniowy  w proszku o smaku śmietankowo- 
waniliowym. Do stosowania na zimno, zamrażania 
i zapiekania.
Powdered custard cream with a cream-vanilla 
flavor. For cold use, freezing and baking.

super budyń
super pudding

Krem budyniowy  o smaku waniliowym.  Do stoso-
wania na zimno, zamrażania i zapiekania.
Vanilla-flavored custard cream. For cold use, 
freezing and baking.KR
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25 kg

10/25 kg

10 kg 10/25 kg

100

100

100 100

8 %

8 %

8 % 8 %

10

12

10 12
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2516025140 25170
baron kakaowy
cacao cream baron

Krem w proszku typu Russel.
Russell type powdered cream.

baron orzechowy
nut cream baron

Krem w proszku typu Russel.
Russell type powdered cream.

baron o smaku śmietankowym
creamy flavoured baron

Krem w proszku typu Russel.
Russell type powdered cream.
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10 kg 10 kg 10 kg

100 100 100

8 % 8 % 8 %

12 12 12
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25420

63806 25430 25450

63001 63807 63809

63005 63002 63003
musso marcepan
marzipan musso cream

Krem o smaku marcepanowym do powlekania wy-
robów cukierniczych.
Marzipan flavoured cream for confectionery.

musso white
musso white cream

Krem do powlekania wyrobów cukierniczych.
White chocolate flavoured cream for confectionery.

extra musso white
extra musso white cream

Krem mleczny z chrupkami ryżowymi.
Milk cream with rice crisps.

wanilia
vanilla

Krem w proszku o smaku waniliowym.
Powdered cream with vanilla flavor.

czoko
choco cream 
Krem w proszku o smaku czekoladowym.
Powdered cream with chocolate flavor.

tiramisu
tiramisu cream

Krem w proszku o smaku tiramisu.
Tiramisu flavor powdered cream.

extra musso dark
extra musso dark cream 
Krem kakaowo-orzechowy z chrupkami ryżowymi.
Cocoa and nut cream with rice crisps.

extra musso nuts
extra musso nuts cream

Krem o smaku orzechowym z chrupkami ryżowymi.
Nut-flavored cream with rice crispss.

musso czoko
musso choco

Krem o smaku czekoladowym do powlekania wy-
robów cukierniczych.
Chocolate flavoured cream for confectionery.

musso nuts
musso nuts

Krem orzechowy do powlekania wyrobów cukier-
niczych.
Peanut flavoured cream for confectionery.
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5 kg 5 kg 5 kg

6 kg6 kg5 kg

6 kg 5 kg 5 kg

5 kg

100 100 100

100100100

100 100 100

100

8 % 23 % 23 %

23 %23 %8 %

23 % 8 % 8 %

8 %

10 10 10

121210

10 12 12

12



STABILIZATORY DO ŚMIETANY

Stabilizatory to wysokiej jakości produkty nadające śmietanie 
smak i stabilność. Idealnie łączą się z kremami śmietanowymi. 
Szeroka gama smaków pozwala na przygotowanie różnorod-
nych deserów, ciast i tortów.

Stabilizers are high-quality products that give cream flavor and 
stability. They combine perfectly with whipped cream. A wide 
range of flavors allows you to prepare a variety of desserts, cakes 
and cakes.

CREAM
STABILIZERS
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26996

26986 26972

26962

26933

26988

26923

26944 26983

26964 26917 26952
stabilizator bananowy
banana stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator jogurtowy
yoghurt stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator neutralny do przygoto-
wania kremu śmietanowego o  niskiej 
zawartości cukrów
neutral stabilizer for the preparation 
of a cream with a low sugar content

Dodatek w proszku do przyrządzenia kremu śmie-
tanowego o niskiej zawartości cukrów.
Powdered additive for making a cream with low 
sugar content.

stabilizator o smaku czekoladowym
chocolate flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator o smaku cappuccino
cappuccino flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator o smaku białej czekolady
white chocolate flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered  additive for whipped cream.

stabilizator o smaku cytrynowym
lemon flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator malinowy
raspberry stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowanymi malinami do 
przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive with freeze-dried raspberries to 
make whipped cream.

stabilizator neutralny
neutral stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator gruszkowy
pear stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowaną gruszką do przy-
rządzenia bitej śmietany.
Powdered additive with freeze-dried pear to make 
whipped cream.

stabilizator brzoskwinia - marakuja
peach - passion fruit stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany 
z brzoskwinią liofilizowaną i koncentratem z mara-
kui w proszku.
Powdered additive to make whipped cream with 
freeze-dried peach and passion fruit concentrate.

stabilizator cytrynowy premium
premium lemon stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowaną cytryną do przy-
rządzenia bitej śmietany.
Addition in powder with freeze-dried lemon to 
make whipped cream.

1 kg 1 kg 1 kg

1 kg

1/ 25 kg

1 kg1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg 1 kg

100 100 100

100

100

100100

100

100

100

100 100

8 % 8 % 8 %

8 %

8 %

8 %8 %

8 %

8 %

8 %

8 % 8 %

12 12 12

12

12

1212

12

12

12

12 12
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26943 26934

26999 26966

26989

26974

stabilizator wiśniowy
cherry stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowanymi wiśniami do 
przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive with freeze-dried cherries to 
make whipped cream.

stabilizator o smaku sernikowym
cheesecake flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator pomarańczowy
orange stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowaną pomarańczą do 
przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive with freeze-dried orange for 
whipped cream.

stabilizator o smaku toffi
toffee flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator o smaku tiramisu
tiramisu flavor stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator truskawkowy
strawberry stabilizer

Dodatek w proszku z liofilizowanymi truskawkami 
do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive with freeze-dried strawbe rries 
to make whipped cream.
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1 kg 1 kg

1 kg 1 kg

1 kg

1 kg

100 100

100 100

100

100

8 % 8 %

8 % 8 %

8 %

8 %

12 12

12 12

12

12
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26410 26430
stabilizator bezżelatynowy neutralny
neutral gelatine free stabilizer

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.

stabilizator bezżelatynowy
o smaku tiramisu
gelatin free stabilizer tiramisu 
flavor

Dodatek w proszku do przyrządzenia bitej śmietany.
Powdered additive for whipped cream.
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2/ 10 kg 2 kg

100 100

8 % 8 %

12 12



czekolady i polewy

Nieodzownym elementem wykończenia ciasta są czekola-
dy i polewy. Posiadamy wysokiej jakości polewy do zdobie-
nia ciast, wylewania ażurków i tworzenia dekoracji na torty 
oraz przygotowania ganaszy czekoladowych. Różne warianty 
smakowe dają wiele mo żliwości w tworzeniu kompozycji.

Indispensable element of the cake finishing are chocolates and 
toppings. We have high-quality coatings for decorating cakes, 
pouring openwork, creating decorations for cakes and prepa-
ring chocolate ganaches. Various flavor variants offer many pos-
sibilities in creating compositions.

CHOCOLATES

AND
TOPPINGS
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28955

28905 62001

28993

28210 28200 28916

28994

czekolada chunks
chocolate chunks

Drażetki czekoladowe do produktów cukierniczych.
Chocolate Chunks for confectionery products.

posypka dekoracyjna o smaku ciemnej 
czekolady
dark chocolate flavored decorative 
sprinkles

Substytut ciemnej czekolady.
Dark chocolate substitute.

pravenda white
pravenda white

Polewa o smaku białej czekolady do powlekania.
White chocolate flavored coating.

industry super polewa
industry super topping

Polewa o smaku ciemnej czekolady do powlekania.
Dark chocolate flavored coating.

pravenda dark extra
pravenda dark extra

Polewa o smaku ciemnej czekolady do powlekania.
Dark chocolate flavored coating.

czekolada chunks biała
white chocolate chunks

Drażetki czekoladowe do produktów cukierniczych.
Chocolate Chunks for confectionery products.

granulki czekoladowe
chocolate granules

Termostabilne granulki czekoladowe.
Thermostable chocolate granules.

posypka dekoracyjna o smaku białej 
czekolady
white chocolate flavored decorative 
sprinkles

Substytut białej czekolady.
White chocolate substitute.

5/20 kg 10 kg 3 kg

5 kg

5 kg

10 kg5 kg

5 kg

100 100 100

100

100

100100

100

23  % 23  % 23  %

23  %

23 %

23  %23  %

8 %

24 12 24

15

12

1215

10



ŻELE I ZAGĘSTNIKI

Nasze żele i zagęstniki dekoracyjne umożliwiają idealne skom-
ponowanie i wykończenie ciast oraz tortów. Do użycia na zimno 
i po podgrzaniu. Dzięki różnorodnym, żywym kolorom idealne 
do dekoracji gotowych wypieków. Można je łączyć ze sobą z róż-
nego rodzaju kremami.

Our gels and decorative thickeners enable the perfect compo-
sition and finishing of cakes. To be used cold and after heating. 
Thanks to a variety of vivid colors, they are perfect for decorating 
ready-made pastries. They can be combined with each other and 
various types of creams.

GELS
AND
THICKENERSS
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26600

26922 26926

26700 26550
żel mix
gel mix

Zagęszczacz do soków i kompotów w proszku.
Thickener for juices and compotes in powder.

żelatyna
gelatine

Żelatyna spożywcza wieprzowa 280 bloom.
Pork gelatine 280 bloom.

żelatyna
gelatine

Żelatyna spożywcza wieprzowa 180 bloom.
Pork gelatine 180 boom.

super klar
super klar

Zagęszczacz do soków i kompotów w proszku.
Thickening agent for juices and fruits.

super żel
super gel

Żel dekoracyjny w proszku.
Powdered gel for decorating cakes and fruit.

5 kg 2 kg

5 kg5 kg

5/10 kg

wg receptury wg receptury

100100

wg receptury

23 % 8 %

8 %8 %

23 %

24 12

6060

24
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66830 66800 66840

66810 66820 66811
golden glaze żel o smaku brulee
golden glaze brulee flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel o smaku 
karmelowym
golden glaze caramel flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel neutralny
golden glaze neutral color gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel o smaku 
pomarańczowym
orange flavored golden glaze gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel o smaku 
czekoladowym
golden glaze chocolate flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel o smaku białej 
czekolady
golden glaze white chocolate 
flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.
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6 kg6 kg6 kg

6 kg 6 kg 6 kg

100100100

100 100 100

23 %23 %23 %

23 % 23 % 23 %

121212

12 12 12
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66850 66860

66880 66870 66890
golden glaze żel o smaku wiśniowym
golden glaze cherry flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze krem o smaku vanilia 
brulee
golden glaze vanilia brulee flavored gel

Krem dekoracyjny do powlekania i nadziewania 
ciast oraz  deserów.
Decorative cream for coating and filling cakes and 
desserts.

golden glaze pasta o smaku 
karmelowym
golden glaze caramel flavored gel

Pasta dekoracyjna do powlekania i nadziewania 
ciast oraz deserów.
Decorative paste for coating and filling cakes and 
desserts.

golden glaze żel o smaku kiwi
golden glaze kiwi flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

golden glaze żel o smaku 
truskawkowym
golden glaze strawberry flavored gel

Żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów.
Decorative gel for coating cakes and desserts.

6 kg 6 kg 6 kg

6 kg6 kg

100 100 100

100100

23 % 23 % 23 %

23 %23 %

12 12 12

1212
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DODATKI DLA CUKIERNICTWA, GALARETKI

W ofercie posiadamy szeroką gamę dodatków oraz galaretek 
wykorzystywanych w produkcji cukierniczej. Dzięki wysokiej ja-
kości składnikom produkcja jest powtarzalna i na najwyższym 
poziomie.

We offer a wide range of additives and jellies used in confec-
tionery production. Thanks to the high-quality ingredients, the 
production is repeatable and at the highest level.

ADDITIVES

FOR
CONFECTIONERY 

JELLIES
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21270

28400 24990 24931
biała słodycz
white sweetness

Nietopliwy puder dekoracyjny.
Non-melting decorative powder.

supermix piekarniczy
bakery supermix

Substytut jajka w proszku.
Baking additive, egg substitute.

cukier wanilinowy
vanilla sugar

Aromatyzowany cukier.
Vanilia flavored sugar.

proszek do pieczenia
baking powder

Dodatek wypiekowy.
Baking pouder.

DO
DA

TK
I C

UK
IER

NI
CZ

E
CO

NF
EC

TIO
NE

RY
 A

DD
ITI

VE
S

10 kg 5/25 kg 5 kg 

10/ 25 kg
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24940

24991

24936

24956 24960

24942

24971

24970
galaretka pravenda o smaku
agrestowym
pravenda jelly gooseberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda o smaku
malinowym
pravenda jelly raspberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda o smaku
truskawkowym
pravenda jelly strawberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda o smaku
wiśniowym
pravenda jelly cherry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda
neutralna
pravenda jelly neutral

Galaretka w proszku o neutralnej barwie.
Powdered jelly with neutral color.

galaretka pravenda o smaku
pomarańczowym
pravenda jelly orange flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda o smaku
brzoskwiniowym
pravenda jelly peach flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka pravenda o smaku
cytrynowym
pravenda jelly lemon flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.
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5 kg

5 kg

5 kg

5 kg5 kg

5/ 10 kg

5/ 10 kg

5 kg 
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24929

24550

24560

24510 24530
galaretka premium o smaku
agrestowym
premium jelly gooseberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka premium o smaku
truskawkowym
premium jelly strawberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka premium o smaku
wiśniowym
premium jelly cherry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka premium o smaku
malinowym
premium jelly raspberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka extra o smaku
truskawkowym
extra jelly strawberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

5 kg 5 kg 

5 kg 

5/10 kg

5 kg

100 100

100

100

100

8 % 8 %

8 %

8 %

8 %

10 10
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10

10
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24957 24977

24997 24918 24938
galaretka standard neutralna
standard jelly neutral color

Galaretka w proszku o neutralnej barwie.
Powdered jelly neural color.

galaretka standard o smaku
truskawkowym
standard jelly strawberry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka standard o smaku
wiśniowym
standard jelly cherry flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka standard o smaku
cytrynowym
standard jelly lemon flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.

galaretka standard o smaku
pomarańczowym
standard jelly orange flavored

Galaretka w proszku.
Powdered jelly.
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LODY I GOFRY

W naszej ofercie odnajdą Państwo mieszanki lodów i gofrów 
w proszku, idealnych propozycji na letnie przekąski. Dzięki za-
stosowaniu odpowiednich komponentów ciasto do wypieku 
gofrów zapewnia powtarzalność wypieku, oszczędność czasu 
podczas przygotowania oraz wysoką jakość produktu finalnego.

Perfect ice cream with a new, improved formula. Very  
efficient and delicious flavors that are distinguished by their per-
fect consistency. Thanks to the use of appropriate components, 
ensures repeatability of waffle baking, time savings during pre-
paration and high quality of the final product.

ICE
CREME
AND WAFFLES
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33231 33250

33110 33120 33130
lody soft o smaku czekoladowym
chocolate-flavored soft ice cream

Lody w proszku typu włoskiego  do przygotowania 
w automacie.
Italian type ice cream to be prepared in a machine.

lody zakręcone o smaku
waniliowym
twisted ice cream vanilla flavored

Lody  w proszku typu świderki do przygotowania 
w automacie.
Hard ice cream to be prepared in a machine.

lody zakręcone o smaku
karmelowo- śmietankowym
twisted ice cream caramel-cream 
flavored

Lody w proszku typu świderki do przygotowania 
w automacie.
Hard ice cream to be prepared in a machine.

lody soft o smaku śmietankowym
cream-flavored soft ice cream

Lody w proszku typu włoskiego  do przygotowania 
w automacie.
Italian type ice cream to be prepared in a machine.

lody soft o smaku waniliowym
vanilla-flavored soft ice cream

Lody w proszku typu włoskiego  do przygotowania 
w automacie.
Italian type ice cream to be prepared in a machine.
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2 kg 2 kg 2 kg

2 kg10 kg

100 100 100

100100

8 % 8 % 8 %
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34110

34910 34120 34100
pychotka
yummy

Mieszanka w proszku do produkcji gofrów i nale-
śników.
Powdered mix for the production of waffles and 
pancakes.

gofry monster czoko
monster czoko waffles

Mieszanka w proszku do produkcji gofrów.
Powdered mix for the production of waffles.

gofry monster pink
monster pink waffles

Mieszanka w proszku do produkcji gofrów.
Powdered mix for the production of waffles.

gofry monster blue
monster blue waffles

Mieszanka w proszku do produkcji gofrów.
Powdered mix for the production of waffles.
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10 kg 2 kg 2 kg 

2 kg

100 100 100

100

5 % 5 % 5 %

5 %

12 12 12

12



CIASTECZKA 

Posiadamy szeroki wachlarz produktów dostosowanych pod 
względem technologicznym do produkcji na liniach przemysło-
wych. Nasze ciasteczka równie dobrze sprawdzą się przy pro-
dukcji tradycyjnymi metodami. Ich najwię kszą zaletą jest wyjąt-
kowy smak. 

We have a wide range of products technologically adapted to 
production on industrial lines. Our cookies will also work well in 
production using traditional methods. Unique taste is a great. 

COOKIES 



41

25 kg

wg receptury

5 %

12
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31600 31114

31400 31500

32100

32200

31110

31120 31130

30110 30120
beza mix 50 %
meringue mix 50 %

Mieszanka w proszku do wypieku bez i blatów 
bezowych.
Powdered mix for baking meringue and meringue 
tops.

ciasteczka ig
ig cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciasteczek 
owsianych typu crunch ze słonecznikiem bez do-
datku cukrów. Zawiera substancję słodzącą.
Powdered mix for baking oat crunch cookies with 
sunflower seeds without added sugar. Contains  
a sweetener.

ciasteczka gryczane
buckwheat cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciasteczek -  
źródło błonnika pokarmowego.
Powdered mix for baking buckwheat cookies -  
a source of dietary fiber.

ciasteczka czekoladowe
chocolate cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek z doda-
tkiem czekolady w proszku.
Powdered mix for baking cookies with the addition 
of chocolate powder.

ciasteczka grahamki
graham cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powdered mix for baking cookies. 

bigcookies dark
bigcookies dark

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powdered mix for baking cookies. 

bigcookies spots
bigcookies spots

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powdered mix for baking cookies. 

biszkopt mix 30 %
sponge cake mix 30 %

Mieszanka w proszku do wypieku biszkoptów.
Powdered mix for baking biscuits.

ciasteczka korzenne
spicy cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powder mix for baking spicy cookies. 

ciasteczka kruche
shortbread cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek kruchych.
Powdered mix for baking shortbread cookies.

ciasteczka kruche kokosowe
shortbread cookies coconut flavored

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek kruchych 
z kokosem.
Powdered mix for baking shortbread cookies with 
coconut.

25 kg 25 kg

25 kg

25 kg

25 kg 25 kg

25 kg25 kg

25 kg25 kg

25 kg

50 30

wg receptury

wg receptury

wg receptury wg receptury

wg recepturywg receptury

wg recepturywg receptury

wg receptury

5 % 5 %

5 %

5 %

5 % 5 %

5 %5 %

5 %5 %

5 %

12 12

8

6

6 6

86

612

12

ciasteczka kruche fix
fix shortbread cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek z liofilizo-
wanymi owocami.
Powdered mix for baking cookies with freeze-dried 
fruit.

20610
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31230

31250 3120031150
ciasteczka kruche o smaku
maślanym
shortbread cookies butter flavored

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek kruchych.
Powdered mix for baking shortbread cookies with 
butter flavor.

ciasteczka owsiano-cynamonowe
oat-cinnamon cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powdered mix for baking cookies.

ciasteczka żytnie razowe
z orzechami
wholemeal rye with peanuts cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek.
Powdered mix for baking cookies.

ciasteczka porzeczkowe z nutą mięty
currant cookies with mint

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek z do-
datkiem lioflizowanej czarnej porzeczki.
Powdered mix for baking cookies with the addition 
of freeze-dried blackcurrant.

25 kg

25 kg25 kg25 kg

wg receptury

wg recepturywg recepturywg receptury

5 %

5 %5 %5 %

6

6612

31270
crispiness
crispiness

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek typu 
crunch.
Powdered mix for baking crunch cookies.

25 kg

wg receptury

5 %

6

31113
ciasteczka ryżowe
rice cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek z lioflizo-
wanym jabłkiem oraz z cynamonem.
Powdered mix for baking cookies freeze-dried ap-
ple and cinnamon.

25 kg

100

5%

10
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31280
crispiness latte czekoladowe
crispiness chocolate latte

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek typu 
crunch.
Powdered mix for baking crunch latte-chocolate 
cookies.

25 kg

wg receptury

5 %

6

30240 20650
protein mix
protein mix

Mieszanka w proszku  do wypieku krakersów wy-
sokobiałkowych z wysoką zawartością błonnika 
pokarmowego.
Powdered mix for baking high-protein crackers 
with a high content of dietary fiber.

piernik
gingerbread cookies

Mieszanka w proszku do wypieku ciast i pierników.
Powdered mix for baking cakes and gingerbread 
cakes and cookies.

CI
AS

TE
CZ

KA
CO

OK
IES

10 kg25 kg

wg recepturywg receptury

5 %5 %

612

30230
parzone
choux pastry

Mieszanka w proszku do wypieku ciasta parzonego.
Powdered mix for baking choux pastry.

25 kg

wg receptury

5 %

12

30220
muffin mix trufla
muffin mix truffle

Mieszanka w proszku do wypieku muffinek o sma-
ku truflowym.
Powdered mix for baking truffle muffins.

25 kg

wg receptury

5 %

8

30141
kokosanka drop
coconut cookies drop

Mieszanka w proszku do wypieku ciastek kokosa-
nek.
Powdered mix for baking coconut cookies.

25 kg

wg receptury

5 %

12



NASZE WYJĄTKOWE PROPOZYCJE
CIASTECZKA GRYCZANE
Mieszanka do wyrobu drobnych ciasteczek. W składzie zawiera płatki 
i mąkę gryczaną, która ma niski indeks glikemiczny oraz jest dobrym 
źródłem błonnika i wysokojakościowego białka. Dodatkowo w skła-
dzie orzechy włoskie, kakao odtłuszczone oraz płatki owsiane. Proste  
w przygotowaniu, dostosowane do produkcji na liniach przemysło-
wych jak i w produkcji tradycyjnej.

Wypieczone ciasteczka – źródło błonnika pokarmowego 4,02 g/100 g

BUCKWHEAT COOKIES
Mix for preparing small cookies. It contains buckwheat flakes and flo-
ur, which has a low glycaemic index and is a good source of fibre and 
high-quality protein. Additionally, it contains walnuts, skim cocoa and 
oatmeal. The product is easy to prepare, suitable for production on in-
dustrial lines as well as in traditional production.

Baked cookies - FOOD SOURCE OF FIBER 4,02 g/100 g

CIASTECZKA RYŻOWE 
Ciasteczka ryżowe do produkcji na liniach przemysłowych jak i meto-
dą tradycyjną. Głównym składnikiem jest mąka ryżowa. Ryż to przede 
wszystkim źródło węglowodanów złożonych, które są źródłem energii.  
W ryżu znajduje się również potas, magnez, żelazo, cynk oraz witaminy  
z grupy B, witamina E i błonnik.

RICE COOKIES
Rice cookies for production on industrial lines and using the traditio-
nal method. The main ingredient is rice flour. Rice is primarily a source 
of complex carbohydrates. Rice also contains potassium, magnesium, 
iron, zinc, and B vitamins, vitamin E and fiber.

CIASTECZKA IG
Ciasteczka owsiane ze słonecznikiem bez dodatku cukru o niskim in-
deksie glikemicznym. Wypieczone ciasteczka są źródłem błonnika po-
karmowego 4,45 g/100 g.
Charakteryzują się:
Niskim indeksem glikemicznym 29,5.
Niskim ładunkiem glikemicznym 7,4. 

IG COOKIES
Oat cookies with sunflower seeds without added sugar with a low gly-
caemic index. Cookies are a source of dietary fibre 4,45 g / 100 g.
Characterized by:
Low glycemic index 29,5
Low glycemic load 7,4



Sukcesywny i dynamiczny rozwój fi rmy 
Eco Trade Sp. z o.o. przyczynił się do 
zdobycia pozycji lidera na rynku piekar
niczocukierniczym w Polsce. Zaufanie 
klientów oraz uznanie branży zaowoco
wało przyznaniem wielu prestiżowych 
nagród, wyróżnień oraz certyfikatów, 
które Spółka otrzymała na przełomie 
ostatnich kilkunastu lat.

The permanent and dynamic develop
ment of Eco Trade Sp. z o.o. contributed 
to becoming the leader of the bakery 
and confectionery market in Poland. 
The trust of customers and the appre
ciation of the industry resulted in the 
award of many prestigious prizes, di
stinctions and certificates, which the 
Company has received in the last seve
ral years.



PRODUCENT DODATKÓW DLA PIEKARSTWA I CUKIERNICTWA
ET Sp. z o.o.
ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice
Tel./fax +48 32 231 20 88
E-mail: ecotrade@ecotrade.pl
       

/Ecotrade.gliwice

ecotrade.pl
/company/eco-trade-gliwice


