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O NAS
Założona w 1993 roku firma Eco Trade Sp. z o.o. jest autorem receptur dla przemysłu piekarniczego, cukierniczego  
i gastronomicznego. Jesteśmy uznani w kraju i zagranicą za wiarygodnego partnera, który oferuje produkty wyso-
kiej jakości. Nad ich realizacją czuwa zespół doświadczonych technologów żywności. Gwarantujemy również pro-
fesjonalne usługi technologiczne i marketingowe. Nowoczesny zakład produkcyjny wraz z centrum logistycznym 
znajdują się w pobliżu największego węzła drogowego w Europie - w Gliwicach Sośnicy. Wprowadzony system 
HACCP oraz wdrożony i certyfikowany standard IFS Food pozwalają zaliczyć Spółkę do firm, które spełniają wszelkie 
polskie i unijne wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa produktów.

ABOUT US
Founded in 1993, Eco Trade Sp. z o.o.  is the author of recipes for the bakery, confectionery and catering industry. We 
are recognized in Poland and abroad as a reliable partner, which offers high quality products. A team of experien-
ced food technologists watches over their realization. We also guarantee professional technological and marketing 
services. Our modern production plant and logistics center are located near the biggest road junction in Europe - in 
Gliwice Sośnica. The implemented HACCP system and certified IFS Food standard allow the company to be ranked 
among companies that fulfill all Polish and EU requirements for product quality and safety.and the business model 
we have adopted means that we have a well-developed distribution and service network in Poland and abroad.
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MIESZANKI PIEKARSKIE

Wysokiej jakości mieszanki chlebów oraz bułek tworzą bogaty 
asortyment, który zaspokoi najbardziej wyszukane gusta. Sta-
rannie dobrane kompozycje składników sprawiają, że produkty 
są zawsze na tym samym, wysokim poziomie. 

High-quality mixes of breads and rolls create a rich assortment 
that will satisfy the most sophisticated tastes. Carefully selected 
ingredient compositions ensure that products are always at the 
same high level.

BREAD
MIXES
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adorium
adorium rolls

Mieszanka piekarska na bazie mąki orkiszowej 
z zakwasem pszennym durum.
Bakery mix based on spelled flour with durum 
wheat sourdough.

bajtel
bajtel bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej z ser-
watką, wzbogacona w wapń.
Bakery mix based on wheat flour with whey, en-
riched with calcium.

chleb bałkański
balkan bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki żytniej z dodat-
kiem prażonego jęczmienia i żyta do wypieku pieczy-
wa o dużej objętości.
Bakery mix based on wheat flour with the addition of 
rye flour and rye for baking high volume bread.

chleb bracki
bracki bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki żytniej razowej 
z naturalnym kwasem żytnim.
Bakery mix based on wholemeal rye flour with na-
tural rye acid.

chleb gwarek z mąką orkiszową
gwarek bread with spelled flour

Mieszanka piekarska z mąką orkiszową (5 %), 
mocnoziarnista, zawierająca 60 % ziaren.
Bakery mix with spelled flour (5 %), multigrain 
containing 60 % of grains.

chleb dynowski
dynowski bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z pestkami dyni i marchewką, wzbogacona 
wapniem.
Baking mix for the production of mixed bread with 
pumpkin seeds and carrots, enriched with calcium.

chleb dyniowy
pumpkin bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba mieszanego,  
pszenno-żytniego z pestkami dyni.
Baking mix for the production of mixed wheat-rye 
bread with pumpkin seeds.

chleb bratanek
bratanek bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z mąką żytnią i z czarnuszką.
Baking mix for the production of mixed bread with 
rye flour and nigella seeds.

chleb gwarek z gryką
gwarek bread with buckwheat

Mieszanka piekarska z mąką gryczaną, mocnoziar-
nista, zawierająca 45 % ziaren.
Bakery mix with buckwheat flour, multigrain conta-
ining 45 % of grains.

bułka kukurydziana
corn rolls 
Mieszanka piekarska na bazie mąki kukurydzianej 
do produkcji bułek i chleba.
Bakery mix based on corn flour for the production 
of rolls and bread.

bułki szefa
szef rolls

Mieszanka piekarska żytnio-pszenna na suchym 
zakwasie żytnim do produkcji bułek.
Rye-wheat bakery mix on dry rye sourdough for 
the production of rolls.
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chleb karoca
karoca bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba mieszanego 
z pestkami dyni, nasionami słonecznika, marchewką, 
wzbogacona wapniem.
Bakery mix for the production of bread with pump-
kin seeds, sunflower seeds, carrots, enriched with 
calcium.

25 kg

50

5 %

10



WÓJT Z POMIDORAMI
z dodatkiem suszonych pomidorów

Wyjątkowa 50 % mieszanka pieczywa pszennego, wzbogacona aromatycznymi suszonymi 
pomidorami i bazylią. Chleb Wójta z pomidorami ma charakterystyczny, równomierny i dłu-
go utrzymujący świeżość miękisz. W składzie zawiera kwas żytni naturalny.

A unique 50 % mix of wheat bread, enriched with aromatic dried tomatoes and basil. Chleb 
Wójta has a characteristic, uniform crumb which keeps freshness long time. The composition 
contains natural rye acid.
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chleb kowbojski
cowboy bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej z do-
datkiem jogurtu w proszku.
Bakery mix based on wheat flour with the addition 
of powdered yogurt.

chleb kustosza
kustosz bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba żytnio-
pszennego z mąką orkiszową oraz grysem sojo-
wym.
Bakery mix for the production of rye-wheat bread 
with spelled flour and soy grits

chleb swojak
swojak bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba miesza-
nego z płatkami owsianymi, siemieniem lnianym, 
nasionami słonecznika, amarantusa i płatkami 
sojowymi.
Bakery mix for the production of mixed bread with 
oatmeal, linseed, sunflower, amaranth and soy 
flakes.

chleb wyborowy
wyborowy bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba mie-
szanego na bazie mąki żytniej z dodatkiem mąki 
pszennej graham.
Bakery mix for the production of mixed bread ba-
sed on rye flour with the addition of graham flour.

chleb wójta
wojt bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba pszenne-
go z płatkami ziemniaczanymi i czarnuszką.
A baking mix for the production of wheat bread 
with potato flakes and black cumin.

chleb wójta z pomidorami
wojt bread with tomato

Mieszanka piekarska do produkcji chleba pszennego 
z suszonymi pomidorami, płatkami ziemniaczanymi 
i bazylią.
A bakery mix for the production of wheat bread with 
sun-dried tomatoes, potato flakes and basil.

chleb serwatkowy
whey bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba miesza-
nego z płatkami ziemniaczanymi i serwatką.
Bakery mix for the production of mixed bread with 
potato flakes and whey.

chleb sołtysa
soltys bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z mąką pszenną graham, siemieniem lnia-
nym, nasionami słonecznika, płatkami sojowymi 
i błonnikiem owsianym.
Bakery mix for the production of bread mixed with 
graham wheat flour, linseed, sunflower seeds, soy 
flakes and oat fiber.

chleb krajan
krajan bread

Mieszanka piekarska do wypieku chleba pszenno-
żytniego z siemieniem lnianym, nasionami sło-
necznika i błonnikiem pszennym.
Baking mix for baking wheat and rye bread with 
linseed, sunflower seeds and wheat fiber.
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chleb kaszub
kaszub bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej z gry-
sem sojowym, siemieniem lnianym i płatkami ko-
mosy ryżowej.
Bakery mix based on wheat flour with soy grits, 
linseed and quinoa flakes.

25 kg

15

5 %

10

10813
full seeds
full seeds

Mieszanka piekarska na bazie mąki żytniej do pro-
dukcji chleba mieszanego z płatkami owsianymi i żyt-
nimi, siemieniem lnianym i nasionami słonecznika.
Bakery mix based on rye flour for the production of 
mixed bread with oat flakes and rye, linseed, sun-
flower seeds.

25 kg

50

5 %

10
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harnaś
harnas bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba miesza-
nego z płatkami pszennymi i żytnimi, nasionami 
słonecznika, siemieniem lnianym oraz słodami.
Bakery mix for the production of bread mixed with 
wheat and rye flakes, sunflower seeds, linseed and 
malts.

25 kg

100

5 %

10
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korsarz
korsarz bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
produkcji chleba mieszanego z siemieniem lnia-
nym, kaszą jaglaną, płatkami ziemniaczanymi 
i nasionami sezamu.
Bakery mix based on wheat flour for the production 
of bread mixed with linseed, millet, potato flakes 
and sesame seeds.

maxi seeds
maxi seeds

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
wypieku chleba z siemieniem lnianym, grysem 
sojowym, nasionami słonecznika i sezamu oraz 
słodami.
Bakery mix based on wheat flour for baking bread 
with linseed, soy grits, sunflower seeds and sesame 
and malts.

mieszanka jaglana
millet bakery mix

Mieszanka piekarska do produkcji chleba o bardzo ni-
skiej zawartości glutenu na bazie mąki kukurydzianej  
z mąką jaglaną i kaszą jaglaną.
Bakery mix for the production of very low gluten 
bread based on corn flour with millet flour  and 
millet.

mieszanka skandynawska
scandinavian bakery mix

Mieszanka piekarska do produkcji chleba i bułek 
z dodatkiem słodów pszennych i żytnich.
Bakery mix for the production of bread and rolls 
with the addition of wheat and rye malts.

mieszanka dmt
bakery mix dmt

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa pszen-
nego z otrębami i serwatką.
Bakery mix for wheat bread with grains and whey.

mieszanka gryczana
buckwheat bakery mix

Mieszanka piekarska do produkcji chleba o bardzo 
niskiej zawartości glutenu na bazie mąki gryczanej.
Bakery  mix for the production of bread with a very 
low gluten content, based on buckwheat flour.

kukurydziany mix
corn mix 

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
wypieku chleba z mąką kukurydzianą i curry.
Bakery mix based on wheat flour for baking bread 
with corn flour and curry.

mazur
mazur bread 
Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
wypieku chleba pszennego z płatkami jęczmien-
nymi, siemieniem lnianym i słodem jęczmiennym.
Bakery mix based on wheat flour for baking wheat 
bread with barley flakes, linseed and barley malt.

kamrat
kamrat bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki żytniej do pro-
dukcji chleba mieszanego z nasionami słonecznika.
Bakery mix based on rye flour for the production of 
bread mixed with sunflower seeds.
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mix mocnoziarnisty up
mocnoziarnisty up bakery mix

Mieszanka piekarska do producji chleba, mocno-
ziarnista zawierająca 37 % ziaren.
Bakery mix for making bread, multigrain.

25 kg

100

5 %

10

10590
mieszanka węgierska
hungarian bakery mix

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
produkcji pieczywa z dodatkiem papryki i cebuli.
Bakery mix based an wheat flourfor the production 
of bread with the addition of paprika and onion.

25 kg

33

5 %

10

11950

10430
multi ziarno
multi grain

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej gra-
ham, mocnoziarnista zawierająca 45 % ziaren. 
Bakery mix based on graham wheat flour, multigrain.

25 kg

50

5 %

10



GWAREK 
mieszanka mocnoziarnista

Mieszanka mocnoziarnistego chleba wywodzącego się z naszej 
tradycji jest gotową 50 % mieszanką pieczywa z bogactwem  
różnego rodzaju ziaren.

The mixture of multigrain bread, derived from our tradition and 
pride, is a ready-made 50 % bread mix, which thanks to the rich 
content of various types of grains..



KRAJAN 
z ziarnami słonecznika
To nieocenione źródło błonnika pokarmowego z dodatkiem sło-
necznika, ziaren ciemnego i złotego lnu oraz aromatycznych sło-
dów jęczmie nnych. 30 % mieszanka mączna została nagrodzona 
za swoje walory smakowe i zdrowotne m.in. medalem - Wybór 
Konsumentów Roku 2015.

It is an invaluable source of dietary fiber with the addition of sun-
flowerseeds, grains of brown and golden flax and aromatic barley 
malts. 30 % flour mixture was awarded for its taste and health be-
nefits, including Medal - Consumers’ Choice 2015.



9

10580

10510

11840 12550

11830 11850

10980

14400
orkisz up!
spelled up! 
Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa pszen-
nego z mąką orkiszową i mąką pszenną graham.
Bakery mix for the production of wheat bread with 
spelled flour and graham wheat flour.

poloseeds
poloseeds

Mieszanka piekarska do produkcji bułek z płatkami 
owsianymi oraz grysem sojowym.
Bakery mix for the production of rolls with oatmeal 
and soy grits.

polski ziarnisty
polski ziarnisty bread

Mieszanka piekarska do produkcji chleba mieszane-
go z mąką żytnią razową oraz płatkami pszennymi, 
jęczmie nnymi i żytnimi.
Bakery mix for the production of bread mixed with 
wholemeal rye flour and wheat, barley and rye 
flakes.

proteinowy up!
protein up!
Mieszanka piekarska z mąką pszenną graham do 
produkcji pieczywa o wysokiej zawartości białka 
i błonnika z siemieniem lnianym, grysem sojowym 
i ziarnami słonecznika.
Bakery mix with graham wheat flour for the pro-
duction of high-protein and high-fiber bread with 
linseed, soy grits and sunflower seeds.

razowy wyborowy
wyborowy wholemeal rye bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa z mąką 
żytnią razową i kminkiem.
Bakery mix for the production of bread with whole-
meal rye flour and cumin.

pieczywo ig
ig bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej do 
produkcji pieczywa o wysokiej zawartości błonnika 
będącego źródłem białka, o niskim indeksie glike-
micznym.
Bakery mix based on wheat flour for the production 
of bread with a high content of fiber (which is a so-
urce of protein), with a low glycemic index.

pieczywo śniadaniowe fit
fit breakfast bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki pszennej z sie-
mieniem lnianym, nasionami słonecznika, ziarnem 
żyta i płatkami z komosy ryżowej.
Bakery mix based on wheat flour with linseed, sun-
flower seeds, rye grain and quinoa flakes.

moje ziarna
my grains bread

Mieszanka do produkcji pieczywa na bazie ziaren 
i płatków, bez dodatku mąki.
Bakery mix for the production of bread based on 
grains and flakes, without the addition of flour.

PI
EK

AR
ST

WO
BA

KI
NG

25 kg

25 kg

25 kg25 kg

25 kg

10/ 25 kg 25 kg25 kg

100

50

50100

10

83 7155

5 %

5 %

5 %5 %

5 %

5 % 5 %5 %

6

10

106

10

6 66

10420
pieczywo jęczmienne
barley bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z płatkami jęczmiennymi, siemieniem 
lnianym i grysem sojowym.
Bakery mix for the production of mixed bread with 
barley flakes, linseed and soy grits.

25 kg

30

5 %

10
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super ciabatta
super ciabatta

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa typu 
włoskiego.
A baking mix for the production of Italian-type 
bread.

super jaga
super jaga bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa pszen-

nego z zakwasem pszennym.
A baking mix for the production of wheat bread 
with wheat sourdought.

25 kg10/ 25 kg

2525

5 %5 %

1210

super słowak
super slovak bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa pszen-
nego na naturalnym zakwasie.
Bakery mix for the production of wheat bread on a 
natural sourdought.

25 kg

25

5 %

10

11540



mieszanka turyńska - galicyjska
turynska - galicyjska bakery mix

Mieszanka piekarska pszenna do produkcji bagie-
tek i mini pizzy o aromacie serowo-grzybowym 
z dodatkiem oregano.
Wheat bakery mix for the production of baguettes 
and mini pizzas with a cheese and mushroom aro-
ma with the addition of oregano.

ziomek
ziomek bread

Mieszanka piekarska na bazie mąki jęczmiennej 
z dodatkiem słodów.
Bakery mix based on barley flour with the addition 
of malts.

żytniak up!
rye up!
Mieszanka piekarska na bazie mąki żytniej ze sło-
necznikiem i siemieniem lnianym, na naturalnym 
kwasie.
Bakery mix based on rye flour with sunflower seeds 
and linseed, with natural acid.

vitalpro
vitalpro bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa sta-
nowiącego źródło białka, o wysokiej zawartości 
błonnika, wzbogacona wapniem.
Bakery mix for the production of bread which is a 
source of protein, high in fiber, enriched with cal-
cium.

vivatseed
vivatseed

Mieszanka piekarska pszenna z dodatkiem mąki 
pszennej graham, siemienia brązowego i grysu 
sojowego.
Wheat bakery mix with the addition of graham 
wheat flour, brown lines and soy grits.

ślązak
slazak bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z suszoną cebulą.
Bakery mix for the production of mixed bread with 
dried onions.
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szpelcowy
szpelcowy bread

Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa mie-
szanego z ziarnami pszenicy, siemieniem lnianym 
i mąką orkiszową (1,1 %).
Bakery mix for the production of bread mixed with 
wheat grains, linseed and spelled flour (1,1 %).

25 kg

10

5 %

10



PIECZYWO
TYPU FAST FOOD

Mix został stworzony przede wszystkim z myślą o tych, którzy  
w łatwy i prosty sposób chcą powiększyć swoją ofertę handlową. 
Gotowe wypieki z naszych mieszanek zaspokoją nawet najbar-
dziej wymagające podniebienia. Odpowiednio przygotowane 
mieszanki pozwalają na uzyskanie różnorodności produktów.

Mix was created intentionally for those who wants to easily 
and qui ckly extend their assortment offer. Ready baked goods 
from our mixtures will satisfy even the most demanding palates. 
Properly prepared mixtures allow you to get a variety of pro-
ducts.

FAST
FOOD
BREAD
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hamburger
hamburger

Mieszanka piekarska pszenna do produkcji bułek 
typu hamburger i hot-dog.
Wheat bakery mix for the production of rolls ham-
burger and hot dog type.

margarita
margarita

Mieszanka piekarska pszenna do produkcji pizzy.
Wheat bakery mix intended for the production of 
pizza.

panini mix
panini mix

Mieszanka piekarska pszenna z serwatką i mąką 
sojową.
Wheat bakery mix with whey and soy flour.

super pizza ziołowa
super herbal pizza

Mieszanka piekarska pszenna do produkcji pizzy  
z  dodatkiem oregano, bazylii, ziół prowansalskich 
i  czarnuszki.
Wheat bakery mix for the production of pizza with 
the addition of oregano, basil, herbes de Provence 
and black cumin.

zapiekanka
baguette

Mieszanka piekarska pszenna z serwatką przeznaczo-
na do wypieku zapiekanek.
A wheat bakery mix with whey intended for baking 
casseroles.
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DODATKI WYPIEKOWE
I FUNKCJONALNE

Proponujemy szeroką gamę dodatków wypiekowych opartych na  
wyselekcjonowanych składnikach. Poza szeroką ofertą kata-
logową produktów, nasi technolodzy komponują indywidualne 
formuły dostosowane do Twojej technologii produkcji.

We offer a wide range of baking additives based on selected in-
gredients. In addition to a wide range of products, our techno-
logists develop individual formulas tailored to your production 
technology.

IMPROVERS 

AND 
BAKING
ADDITIVES
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13160 13111 13116

13140 13132 13119

13110 13120 13130

13440 13900 13100
brunet
brunet baking additive

Zaciemniacz słodowy w proszku.
Powdered malt darkener.

bułka
roll baking additive

Dodatek wypiekowy (0,2-0,3 %) w proszku do pro-
dukcji pieczywa pszennego. 
Baking additive (0,2-0,3 %) in powder for the pro-
duction of wheat bread.

chleb
bread baking additive

Dodatek wypiekowy (0,2-0,3 %) w proszku do produ-
kcji pieczywa mieszanego.
Baking additive (0,2-0,3 %) in powder for the production 
of mixed bread.

dodatek do pieczywa drożdżowego
baking additive to yeast bread

Dodatek wypiekowy (0,5 %) w proszku do produk-
cji pieczywa drożdżowego.
Baking additive (0,5%) in powder for the produc-
tion of yeast bread.

dominator
dominator baking additive

Dodatek wypiekowy (0,3-0,4 %) w proszku do pro-
dukcji pieczywa mieszanego.
Baking additive (0,3-0,4%) in powder for the pro-
duction of mixed bread.

czempion
champion baking additive

Dodatek wypiekowy (0,3-0,5 %) w proszku do pro-
dukcji pieczywa  mieszanego.
Baking additive (0,3-0,5%) in powder for the pro-
duction of mixed bread.

faworyt
faworyt baking additive

Dodatek wypiekowy (0,1-0,2 %) w proszku do pro-
dukcji pieczywa mieszanego.
Baking additive (0,1-0,2 %) in powder for the pro-
duction of mixed breade.

focus
focus baking additive

Dodatek wypiekowy (0,5-1 %) w proszku przedłu-
żający świeżość oraz pozytywnie wpływający na 
objętość pieczywa mieszanego.
Baking additive (0,5-1 %) in powder extends fre-
shness and increaces the volume of mixed bread.

goliat
goliat baking additive

Dodatek wypiekowy (0,5 %) w proszku do produkcji 
pieczywa mieszanego z mąki o  wysokiej zawartości 
kwasu askorbinowego.
Baking additive (0,5 %) in powder for the produc-
tion of mixed bread from flour characterized by  
a high content of ascorbic acid.

s2
s2 baking additive

Uniwersalny dodatek wypiekowy (0,3-0,5  %) w  pro-

szku do produkcji pieczywa. 
Universal baking additive (0,3-0,5 %) powdered for 
the production of bread.

lider
lider baking additive

Uniwersalny dodatek wypiekowy (0,5-1 %) w  pro-

szku do produkcji pieczywa.
Universal baking additive (0,5-1 %) in powder for 
the production of bread.

herkules
herkules baking additive

Uniwersalny dodatek wypiekowy (0,2-0,5 %) w pro-

szku do produkcji pieczywa.
Universal baking additive (0,2-0,5 %) in powder for 
the production of bread.
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13230

13117 13220

13260 13911

13121 13500 13250
strong
strong baking additive

Dodatek wypiekowy w proszku o niskim dozowa-
niu (0,2 %) do produkcji pieczywa pszennego. 
Powdered baking additive with low dosage (0,2 %) 
for the production of wheat bread. 

super rolls dark
super rolls dark

Dodatek wypiekowy (10 %) w proszku do produkcji 
pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego.
Baking additive (10 %) in powder for the produc-
tion of wheat, rye and mixed bread.
.

środek antypleśniowy
anti-mold agent

Środek w proszku hamujący rozwój pleśni oraz za-
pobiegający rozwojowi bakterii.
Powdered agent that inhibits the growth of mold 
and prevents the growth of bacteria.

uniwersal
universal baking additive

Uniwersalny dodatek wypiekowy (0,5 %) w prosz-
ku do produkcji pieczywa.
Universal baking additive (0,5 %) in powder for the 
production of bread.

wysuszony zakwas żytni naturalny
dried natural rye sourdough

Dodatek (10-12 %) w proszku do produkcji pieczy-
wa żytniego i mieszanego.
Additive (10-12 %) in powder for the production of 
rye and mixed bread.

super quick plus
super quick plus

Dodatek wypiekowy (4 %) w proszku do produkcji 
pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego.
Baking additive (4 %) in powder for the production of 
wheat, rye and mixed bread.

super grunt
super grunt baking additive

Środek w proszku zwiększający przyczepność zia-
ren na pieczywie.
Powdered agent increasing the adhesion of gra-
ins on bread.

super rekord
super rekord baking additive

Uniwersalny dodatek wypiekowy (0,3-0,5 %) w prosz-
ku do produkcji pieczywa.
Universal baking additive (0,3-0,5 %) powdered for 
the production of bread.
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DODATKI DO PIECZYWA O ODROCZONYM WYPIEKU

Proponujemy szeroki asortyment produktów do odroczonego 
wypieku. Gotowe kęsy można wypiekać w czasie dogodnym 
dla piekarni i  w  zależności od potrzeb. Opóźniony rozrost po-
zwala na uzyskanie pieczywa o wyjątkowo wysokiej jakości co 
skutkuje uzyskaniem delikatnego miękiszu i dłuższej świeżości 
pieczywa. Mieszanki mączne Icer można stosować również przy 
tradycyjnej metodzie wypieku.

We offer a wide range of products for postponed baking. Fi-
nished products can be baked at a time convenient for the ba-
kery and as needed. Delayed fermentation allows you to obtain 
bread of exceptionally high quality, which results in a delicate 
crumb and longer freshness of the bread.

ICER
POSTPONED
BAKING 
ADDITIVES
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1731013710

21330 13341 13340

13310 10312 10311
icer bułka śniadaniowa
icer breakfast roll

Dodatek wypiekowy (3 %) w proszku  do produkcji 
pieczywa pszennego metodą odroczonego wypieku.
Powdered baking additive (3 %) for the production of 
wheat bread by the postponed baking method.

icer ciasto drożdżowe o smaku 
jogurtowym
icer yeast dough with yoghurt flavor

Mieszanka mączna (25 %) do produkcji drobnego asor-
tymentu cukierniczego metodą odroczonego wypieku.
Bakery mix (25 %) for the prduction of a small confec-
tionery assortment by the postponed baking method.

icer zapiekanka
icer casserole bread

Mieszanka mączna (10 %) do produkcji pieczywa 
pszennego metodą odroczonego wypieku.
Bakery mix (10 %) for the production of wheat bre-
ad by the postponed baking method.

icer stabil
icer stabil

Dodatek wypiekowy (3 %) w proszku  do produkcji 
pieczywa pszennego metodą odroczonego wypieku.
Baking additive (3 %) for the production of wheat 
bread by the postponed baking method.

icer extra ce
icer extra ce

Dodatek wypiekowy w proszku do produkcji pie-
czywa pszennego metodą odroczonego wypieku.
Baking additive for the production of wheat bread 
by the postponed baking method.

icer lux ce
icer lux ce

Dodatek wypiekowy w proszku (1 %) do produkcji 
pieczywa pszennego metodą odroczonego wypieku.
Baking additive (1 %) for the production of wheat 
bread by the postponed baking method.

icer bułka dyniowa
icer pumpkin roll

Mieszanka mączna (43 %) z nasionami dyni do pro-
dukcji pieczywa metodą odroczonego wypieku.
Bakery mix (43 %) with pumpkin seeds for the produc-
tion of bread by the postponed baking method.

icer bułka słonecznikowa
icer sunflower roll

Mieszanka mączna (30 %) z dodatkiem nasion sło-
necznika, siemienia lnianego oraz słodów jęczmien-
nych do produkcji pieczywa metodą odroczonego 
wypieku.
Bakery mix (30 %) with the addition of sunflower 
seeds, linseed and barley malts for the production 
of bread by the postponed baking method.
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ICER STABIL 
stabilny wypiek, stabilny zysk
Działanie 3 % dodatku wypiekowego oparte jest na odpowie-
dnio zaprojektowanym kompleksie enzymatycznym. Rozwią-
zanie to pozwala na uzyskanie pieczywa najwyższej jakości  
o odpowiednich cechach organoleptycznych. „stabilny wypiek 
stabilny zysk” to hasło, za którym stoi kompozycja składni-
ków gwarantująca powtarzalność produkcji bez konieczności 
zmian w technologii prowadzenia ciast, odraczania i wypieku.

The action of the 3 % baking additive is based on perfectly de-
signed enzyme complex reinforced with a number of solutions 
allowing for the highest quality bread and appropriate organo-
leptic characteristics. „stable baking stable profit” is the slogan 
for product that guarantees repeatability of production witho-
ut the need to change the technology of cakes, deferment and 
baking.



MIESZANKI WIELOZIARNISTE
I POSYPKI DEKORACYJNE

Są idealnie skomponowane, a dobór najlepszej jakości ziaren, 
płatków i przypraw sprawia, że wszystkie posiadają czystą ety-
kietę. Podnoszą walory odżywcze tradycyjnego pieczywa, jak 
również stanowią ciekawy element dekoracyjny dla dużego 
asortymentu wypieków.

They are perfectly composed, and the choice of the best quali-
ty seeds and additives makes them clean label products. That 
assortment  increases the nutritional value of traditional bread, 
it is also an interesting decorative element for a large range of 
baked goods.

MULTIGRAIN

MIXES
AND DECORATIVE

SPRINKLES
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14100 14160 14170

14150

14111 14200

14112

14140

14110 14180

warmińska
seed mixture warmińska

Mieszanka siemienia lnianego, sezamu, soli grubo-
ziarnistej, nasion słonecznika, czosnku i czarnuszki.
Mixture of brown and golden flaxseed, sesame, 
salt, sunflower seeds, garlic, nigella.

super dekor
seed mixture super dekor

Mieszanka siemienia lnianego, sezamu, soli grubo-
ziarnistej, czosnku i majeranku.
Mixture of linseed, sesame, salt, garlic and 
marjoram.

sudecka
seed mixture sudecka

Mieszanka siemienia lnianego, nasion słonecznika, 
prosa czerwonego i soli gruboziarnistej.
Mixture of linseed, sunflower seeds, red millet and 
salt.

cztery ziarna z natury
seed mixture four grains from nature

Mieszanka siemienia lnianego, nasion słonecznika, 
sezamu i kaszy jaglanej.
Mixture of linseed, sunflower seeds, sesame and 
millet.

beskidzka
seed mixture beskidzka

Mieszanka płatków pszennych i żytnich, siemienia 
lnianego i nasion słonecznika.
Mixture of wheat and rye flakes, linseed and sun-
flower seeds.

posypka z amarantusem i soją
sprinkles of grains with amaranth 
and soy

Mieszanka płatków owsianych, siemienia lnianego, 
nasion słonecznika, krojonych ziaren żyta, amaran-
tusa, płatków sojowych i sezamu.
Mixture of oat flakes, linseed, sunflower seeds, 
sliced   rye grains, amaranth soy flakes and sesame 
seeds.

podkarpacka
seed mixture podkarpacka

Mieszanka płatków żytnich i owsianych, siemienia 
lnianego, nasion słonecznika, krojonych ziaren 
żyta i płatków sojowych.
Mixture of rye, oat and soy flakes, linseed, sunflo-
wer seeds and  chopped rye.

pomorska
seed mixture pomorska

Mieszanka płatków pszennych i żytnich, siemienia 
lnianego, nasion słonecznika i krojonych ziaren żyta.
Mixture of wheat and rye flakes, linseed, sunflower seeds 
and  chopped rye.

posypka z czarnuszką
sprinkles of grains with nigella

Mieszanka płatków owsianych, siemienia lnianego, 
płatków żytnich, nasion słonecznika, amarantusa, kro-
jonych ziaren żyta i czarnuszki.
Mixture of oat and rye flakes, linseed, sunflower 
seeds, amaranth, chopped rye and black cumin.

mazowiecka
seed mixture mazowiecka

Mieszanka płatków żytnich i owsianych, siemienia 
lnianego, krojonych ziaren żyta, nasion słonecznika 
i dyni.
Mixture of rye and oat flakes, linseed, chopped rye, 
sunflower seeds and pumpkin.
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SOSY, FARSZE, NADZIENIA

Do niektórych potraw niezbędnym dodatkiem jest aromatycz-
ny sos. Tworzony na bazie najlepszych składników, nadających 
mu odmienne smaki (ostry, łagodny, kwaśny lub słodki). Nasi 
technolodzy opracowują receptury odpowiadające gustom i 
wymaganiom klienta. W ofercie firmy znajdują się również far-
sze oraz przyprawy, które nadadzą potrawom wyjątkowy smak 
i aromat.
The aromatic sauce is a necessary addition to some dishes. 
Created on the basis of the best ingredients, giving it different 
flavors (spicy, mild, sour or sweet). Our technologists create re-
cipes that meet the tastes and requirements of the client. The 
company’s offer also includes stu ffing and spices that will give 
the dish a unique taste and aroma.

SAUES
STUFFING
FILLINGS
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16100 61863

61862 15982

15992

61860

61861

15973 15210
sos tomato
tomato sauce

Sos pomidorowy w proszku z dodatkiem czosnku, 
cebuli i ziół.
Powdered tomato sauce with garlic, onion, and 
herbs.

sos tatarski pravenda
tatar sauce pravenda

Sos majonezowy z dodatkiem marynowanej cebuli, 
oraz konserwowych ogórków i pieczarek.
Mayonnaise sauce with pickled onion, pickled cu-
cumbers, and champignons.

mixełko czosnkowe
butter seasoning mixełko czosnkowe

Mieszanka ziół i przypraw do masła lub margaryny.
Powdered mixture of herbs and spices for butter or 
margarine.

nadzienie pieczarkowe pravenda
mushroom filling pravenda

Gęsty sos na bazie pieczarek  z dodatkiem cebuli.
A thick mushroom-based sauce with the addition of 
onion.

farsz jarski pravenda
vegetarian stuffing pravenda

Farsz w proszku z dodatkiem czosnku, cebuli i su-
szonej natki pietruszki.
Powdered stuffing with garlic, onion and dried 
parsley.

farsz pieczarkowy pravenda
mushroom stuffing pravenda

Farsz pieczarkowy w proszku z dodatkiem cebuli, 
czosnku i suszonej natki pietruszki.
Powdered mushroom stuffing in powder with the 
addition of onion, garlic and dried parsley.

sos włoski pravenda
italian sauce pravenda

Sos pomidorowy z dodatkiem warzyw i ziół.
Tomato sauce with vegetables and herbs.

sos toskana pravenda
toskana sauce pravenda

Sos pomidorowy z dodatkiem ogórków konserwo-
wych, cebuli i czerwonej papryki.
Tomato sauce with pickled cucumbers, onion, and 
red pepper.

super sos cygański
great sauce cyganski

Pikantny sos pomidorowy w proszku z dodatkiem 
czerwonej i zielonej papryki oraz cebuli.
Spicy tomato sauce in powder with the addition of 
red and green peppers and onions.
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sUPer QUick PLUs 
nowoczesny dodatek wyPiekowy
Indywidualna receptura dodatku super quick plus pozwala wydo-
być z pieczywa jego wyrazisty smak oraz zachować delikatny 
miękisz. Specjalnie dobrane składniki gwarantują stabilność  
i jednocześnie powtarzalność wypieku. Kolejną zaletą dodatku 
jest fakt posiadania w swoim składzie suszonych drożdży.

The individual recipe of the super quick plus additive allows you to 
bring out its distinctive taste from the bread and keep the delica-
te crumb. Specially selected ingredients guarantee stability and 
repeatability of baking. An additional advantage of the additive 
is the fact that it contains dried yeast.



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


