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Proces ekspandowania
polega na poddaniu całych ziaren zbóż działaniu gorącej pary i wysokiego 
ciśnienia. Ziarno po rozprężeniu staje się produktem gotowym do 
bezpośredniego spożycia. Nie wymaga już gotowania, zachowuje kształt 
i naturalne wartości odżywcze, a także składniki mineralne. W procesie nie 
wykorzystuje się substancji chemicznych. Operując różnym ciśnieniem 
z jednego surowca można otrzymać bardzo zróżnicowane produkty pod 
względem wielkości, wodochłonności i właściwości sensorycznych.

Ziarna ekspandowane można następnie powlekać np. naturalnymi 
koncentratami owocowymi lub miodem.
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Dzięki innowacyjnej technologii produkujemy 
z troską o środowisko. Gwarantujemy czystość 

produkcji na każdym etapie, ścisłą kontrolę, 
linię wolną od alergenów, oddając gotowy 

produkt zgodny z najwyższymi standardami. 
Nasze zboża pochodzą  z certyfi kowanych 
upraw. Zachowujemy całe ziarna wraz z ich 

naturalnym bogactwem. Przetwarzamy, 
nie zmieniamy. Wspieramy aktywnych, 

sportowców, pasjonatów i lokalne 
społeczności.



Puffi ng - ziarna ekspandowane

Amarantus Komosa Jagły Gryka Ryż brązowy 
okrągły

Ryż biały 
okrągły

Grys 
kukurydziany

Kukurydza 
mushroom

Sorgo Teff 

Ciecierzyca Pszenica 
durum

Pszenica 
zwyczajna

Orkisz Jęczmień

Żyto Owies Płaskurka Samopsza

Ziarna ekspandowane

Zastosowanie:

  przemysł cukierniczy    przemysł piekarski

  przemysł lodowy    przemysł dań gotowych

  przemysł słonych przekąsek   przemysł wegetariański i wegański

  przemysł konfekcjonujący   przemysł śniadaniowy
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Półpuffi ng - ziarna półekspandowane

Pszenica zwyczajna Pszenica durum

Jęczmień Żyto

Gryka niepalona AmarantusJagły

Komosa

gluten
free

produkt
ekologiczny
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Zastosowanie:

  przemysł piekarski    przemysł cukierniczy

  przemysł dań gotowych   przemysł chłodniczy

Ziarna półekspandowane

Pszenica zwyczajna Orkisz

ŻytoRyż biały okrągły Pszenica durum

Jęczmień

Ziarna obłuszczone

Orkisz 

Ziarna łamane półekspandowane

Owies

Pszenica durum

Ziarna łamane

Żyto

Orkisz Jęczmień





Coating - ziarna w polewie
jest to proces powlekania wyekspandowanych ziaren zbóż polewą cukrową. 
Skład polewy dopasowany jest do wymagań klienta.

Zastosowanie:     przemysł cukierniczy 

  przemysł czekoladowy   przemysł lodowy  

  przemysł konfekcjonujący   przemysł śniadaniowy

Pszenica durum 
w polewie 
z miodem

Jagły w polewie 
z koncentratem soku 

z czarnej porzeczki

Jagły w polewie 
z koncentratem soku 

z truskawki

Jagły w polewie 
z koncentratem soku 

z pomarańczy

Pszenica durum 
w polewie z miodem 

i kakao

Jęczmień w polewie 
z koncentratem soku 

z granatu

Jęczmień w polewie 
z koncentratem soku 

z czarnego bzu

Jęczmień w polewie 
z koncentratem 

soku jabłkowego 
z młodym zielonym 

jęczmieniem

Kukurydza 
mushroom
 w polewie 

z koncentratem soku 
z pomarańczy

SUROWCE
PODSTAWOWE:

   Cukier

   Miód

   Olej roślinny

   Woda

Stosowane surowce: 
SUROWCE
DODATKOWE:

   Koncentraty soków 
         owocowych

   Barwniki

   Aromaty

   Kakao

   Cynamon

SUROWCE
WZBOGACAJĄCE:

   Premiksy 
        witaminowe

   Błonniki 
        · oligofruktoza
        · inulina

Ziarna ekspandowane w polewie
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Mąki funkcjonalne - Solifarina

Amarantusowa P

Solifarina - Mąki funkcjonalne

Jaglana PGryczana P Ryżowa P Z komosy P

Orkiszowa P Z pszenicy 
zwyczajnej PP

Owsiana P Z pszenicy 
durum PP

Orkiszowa PP

Gryczana

Mąki pełnoziarniste

AmarantusowaJaglana

z Komosy Orkiszowa Żytnia

gluten
free

produkt
ekologiczny
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jest to grupa produktów funkcjonalnych, zagęszczających powstałych w wyniku 
zmielenia ziaren zbóż poddanych uprzednio obróbce hydrotermicznej

Zastosowanie:

  przemysł wegetariański i wegański   przemysł cukierniczy

  przemysł lodowy     przemysł dań gotowych



Mieszanki

Musli 
czekolada -

- pomarańcza

Musli BIO 
czarny bez - czarna 

porzeczka

Musli 
cynamon - 

- miód - jabłko

Kukurydza 
mushroom 

ekspandowana 
o smaku pomidor 

z bazylią

Kamut 
ekspandowany 

o smaku papryki

Musli

Słone przekąski

gluten
free

produkt
ekologiczny

Le
ge

nd
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WARTOŚCI DODANE:

   bez syropu glukozowego

   całe ziarno zbóż

   bez GMO

   z dodatkiem naturalnych koncentratów   
         owocowych

   z inuliną

   bez konserwantów

   z dodatkiem naturalnego miodu

WARTOŚCI DODANE:

   całe ziarna zbóż

   bez konserwantów

   bez GMO

   bez wzmacniaczy smaku

   bez oleju palmowego

   odpowiednie dla wegan

Precyzyjne 
odważanie 

wielu składników 
i kontrola obecności 

ciał obcych 
- ISHIDA

Produkt 
szyty na miarę

Różnorodność
składników

Marki 
własne



Opakowania

Pudełka

PILLOWPACK
Wymiary (mm)

170 x 400

EUROHOLE
Wymiary (mm)
140 x 55 x 180

FLAT BOTTOM
Wymiary (mm)
190 x 90 x 350

STABILO
Wymiary (mm)

FS 170
110 x 60 x 260

FS 200
130 x 70 x 300

FLEXCAN
Wymiary (mm)
157 x 70 x 170

BIGBAG
Wymiary (mm)

750 x 1110 x 1650

PLASTIC BAG
Wymiary (mm)

1  670 x 850
2  710 x 920

3  870 x 1300

Rozmiary pudełek (mm):
1   W = 190   /  D = 105-115   /  H = 330 max
2   W = 190   /  D = 80-90      /  H = 330 max
3   W = 190   /  D = 52-62    /  H = 330 max
4   W = 235   /  D = 75-85    /  H = 330 max

Legenda:
W - szerokość
D - głębokość 
H - wysokość

H

W

D

Folie



SPRZEDAŻ
Wysoko wykwalifi kowana kadra 
dba o profesjonalny poziom 
obsługi naszych kontrahentów.

Zakład produkcyjny

5

6

1LABORATORIUM
W trosce o konsumenta wykorzystujemy 
starannie wyselekcjonowane surowce, 
które poddawane są rygorystycznej 
kontroli, na każdym etapie 
produkcji.

KONTROLA 
JAKOŚCI  WYROBÓW
Pracownicy laboratorium odpowiadają 
za zwolnienie do obrotu produktu 
tylko zgodnego ze specyfi kacją 
oraz najwyższej jakości.

CERTYFIKATY
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DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU
Nowoczesne laboratorium badawczo rozwojowe 
gdzie nasi specjaliści udoskonalają i tworzą nowe 
produkty tak, aby były one jeszcze zdrowsze 
i zawsze zgodne z gustami i smakami 
naszych Klientów.

PRODUKCJA
Jeden z najnowocześniejszych i największych 
zakładów produkcyjnych w Europie w którym 
ekspandujemy i przetwarzamy nasze zboża.

Ekspandowanie 
Wydajność: 

1,5 t ziarna/h    

Coating 
Wydajność: 

1t produktu/h

Mielenie  
Pakowanie
Wydajność: 

40 tys. sztuk/
zmianę

MAGAZYNOWANIE
Nowoczesny i zautomatyzowany magazyn 
który zapewnia przechowywanie produktów 
w najdogodniejszych warunkach, gdzie 
temperatura i wilgotność są stale 
nadzorowane i kontrolowane.

NAGRODY
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