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Vege Burgery PRODUKTY WEGAŃSKIE      MIESZANKI DO PRZYGOTOWANIA BURGERÓW   

Vege Burger orkiszowy z papryką i siemieniem lnianym
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 280 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. Pozostawić masę na 15 
minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry

Vege Burger jaglany z buraczkiem i czerwoną soczewicą 
- Bezglutenowy 
120 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 250 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry

Vege Burger orkiszowy ze szpinakiem i ciecierzycą
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 280 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry



Racuchy PRODUKTY WEGAŃSKIE      MIESZANKI DO PRZYGOTOWANIA RACUCHÓW   

Racuchy owsiane ze śliwką i kakao
100 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 200 ml zimnego mleka, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 min, następnie uformować i usmażyć racuchy na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  zawierają betaglukany obniżające poziom cholesterolu

Falafel z ciecierzycą i orkiszem
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 230 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry

Racuchy jaglane z jabłkiem i cynamonem - Bezglutenowe
81 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 180 ml zimnego mleka, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć racuchy na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  niska zwartość tłuszczu
  źródło błonnika pokarmowego

Vege Burger indyjski z orkiszem, amarantusem 
i czerwoną soczewicą 
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 230 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry

Vege Burger meksykański z orkiszem, komosą 
i czerwoną soczewicą 
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 230 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego

Vege Burger śródziemnomorski z orkiszem, 
pomidorem i ciecierzycą 
140 g

Przygotowanie:
Zawartość torebki wsypać do miski, zalać 230 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać. 
Pozostawić masę na 15 minut. Uformować i usmażyć kotleciki na oleju.
Deklaracje żywieniowe:

  źródło białka
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry



Zacznij dzień z naszym zbożowym Musli. Dobry dzień zaczyna się od śniadania, od energetycznej porcji radości i słońca wydobytego ze 
złocistego ziarna. Moc naszych ziaren pochodzi z ich naturalnego bogactwa. Dzięki nowoczesnej i innowacyjnej technologii nasze ziarna 

poddajemy tylko działaniu pary, temperatury i ciśnienia, przetwarzamy, ale nie zmieniamy ich naturalnych właściwości. 
Starannie dobieramy najwyższej jakości składniki, komponujemy je tak, by smak był bogaty i naturalny. 

Puffinki
Poznajcie Puffina, uroczego bohatera produktów śniadaniowych dla dzieci. Puffin zamieszkuje przede wszystkim wyspy oraz wybrzeża 

północnego i środkowego Atlantyku, czasami można spotkać go również nad polskim morzem, podczas zimowych wędrówek. 
Puffin Soligrano to ciekawski i radosny ptak, który zdobi opakowania naszych ziaren w słodkich polewach.

ORKISZ z miodem BIO
450 g / 210 g

PSZENICA o smaku czekoladowym
500 g / 230 g

RYŻ z miodem
500 g / 230 g

KUKURYDZA z miodem
330 g / 140 g

PSZENICA z miodem
500 g / 230 g

Musli PRODUKTY ŚNIADANIOWE      GOTOWE DO SPOŻYCIA   

PRODUKTY ŚNIADANIOWE      STWORZONE DLA DZIECI   

 bez syropu glukozowo - fruktozowego

 bez konserwantów

 bez barwników

elderberry - black currant BIO
170 g / 200 g

Orkisz ekspandowany  w polewie z miodem BIO, Orkisz 
ekspandowany w polewie z miodem i koncentratem soku 
z czarnego bzu, płatki orkiszowe opiekane BIO, jagły 
ekspandowane w polewie z miodem i koncentratem soku 
z czarnej porzeczki.

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego 
  niska zawartość tłuszczu
  wysoka zawartość fosforu 
  źródło magnezu
  bez syropu glukozowo-fruktozowego
  bez konserwantów

choco - orange
170 g / 200 g

Pszenica durum ekspandowana w polewie z miodem 
i kakao o smaku czekoladowym, jagły ekspandowane 
w polewie z miodem i koncentratem soku truskawkowego, 
grys kukurydziany ekspandowany w polewie z miodem 
i koncentratem soku pomarańczowego.

Deklaracje żywieniowe:
  źródło błonnika pokarmowego
  niska zawartość tłuszczu
  źródło fosforu
  bez syropu glukozowo-fruktozowego
 bez GMO
  bez konserwantów

cinnamon - honey - apple
180 g / 230 g

Żyto ekspandowane w polewie z miodem i cynamonem, 
jagły ekspandowane w polewie z miodem, płatki 
kukurydziane opiekane, jabłko suszone.

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość  błonnika pokarmowego 
  niska zawartość tłuszczu
  bez syropu glukozowo-fruktozowego
  bez GMO
  bez konserwantów



Shake SHAKE     GOTOWY DO SPOŻYCIA   

Shake jaglano-truskawkowy
fit
26 g

  |  Zalej do pełna zimnym mlekiem, 
         zamknij i dokładnie wymieszaj.

Skład: 
naturalny zagęstnik jaglany (49,6%), cukier 
trzcinowy, truskawka liofilizowana (23,1%), aromat

Naturalne właściwości:
  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  niska zawartość tłuszczu

Shake jaglano-jabłkowy z młodym 
jęczmieniem BIO detox 
26 g 

  |  Zalej do pełna zimnym mlekiem, 
         zamknij i dokładnie wymieszaj.

Skład: 
naturalny zagęstnik jaglany* (53,8%), 
jabłko liofilizowane* (23,1%), cukier trzcinowy*, 
młody jęczmień* (3,5%), aromat naturalny*.
* surowiec z certyfikowanych upraw 
   ekologicznych

Naturalne właściwości:
  źródło błonnika pokarmowego
  niska zawartość tłuszczu

Shake jaglano-bananowy 
protein 
37 g 

  |  Zalej do pełna zimnym mlekiem, 
         zamknij i dokładnie wymieszaj.

Skład: 
naturalny zagęstnik jaglany (45,5%), izolat białek 
serwatkowych (z mleka), cukier trzcinowy, banan 
przecier suszony (przecier banana,  maltodekstryna 
ziemniaczana i/lub maltodekstryna kukurydziana) 
(16,2%), aromat

Naturalne właściwości:
  wysoka zawartość białka
  niska zawartość tłuszczu



Bio PRODUKTY EKOLOGICZNE JEDNORODNE      GOTOWE DO SPOŻYCIA   

Bio PRODUKTY EKOLOGICZNE Z OWOCAMI      GOTOWE DO SPOŻYCIA   

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  wysoka zawartość fosforu
  źródło magnezu
  źródło białka
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

ORKISZ ekspandowany BIO z jagodami
80 g

OWIES ekspandowany BIO z porzeczką
150 g

JAGŁY ekspandowane BIO 
z miodem i koncentratem 
soku z czarnej porzeczki 
110 gPropozycje spożycia 

i zastosowania:
  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  wysoka zawartość fosforu
  źródło magnezu
  źródło cynku i żelaza
  pomaga w utrzymaniu 

 prawidłowego poziomu 
 cholesterolu we krwi

  bez dodatku cukru, zawiera 
 naturalnie występujace 
 cukry

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli

Deklaracje żywieniowe:
  źródło błonnika
  źródło fosforu

AMARANTUS ekspandowany BIO
130 g

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli
  doskonały jako przekąska, 

dodatek do sałatek
Deklaracje żywieniowe:

  wysoka zawartość błonnika 
 pokarmowego

  wysoka zawartość fosforu
  wysoka zawartość magnezu
  źródło żelaza i wapnia
  niska zawartość soli
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

JAGŁY ekspandowane BIO
100 g

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  posypka do ciast
  posypka do zup
  posypka przy wypieku 

pieczywa
  dodatek do jogurtów
  składnik bazowy ciast
  dodatek do sałatek

Deklaracje żywieniowe:
  źródło fosforu
  źródło białka
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

GRYKA ekspandowana BIO
60 g

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do panierki  
do mięsa

  urozmaicenie potraw
Deklaracje żywieniowe:

  źródło magnezu
  niska zawartość tłuszczu
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

ORKISZ ekspandowany BIO
80 g

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do ciast
  dodatek do jogurtów
  posypka do zup
  uzupełnienie musli
  przekąska
  dodatek do sałatek

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość błonnika

 pokarmowego
  wysoka zawartość fosforu
  źródło magnezu i białka
  niska zawartość tłuszczu i soli
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

QUINOA ekspandowana BIO
120 g

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli
  dodatek do sałatek

Deklaracje żywieniowe:
  źródło błonnika 

 pokarmowego
  źródło żelaza
  wysoka zawartość fosforu
  niska zawartość soli
  bez dodatku cukru, zawiera 

 naturalnie występujace 
 cukry

Propozycje spożycia 
i zastosowania:

  dodatek do jogurtów
  uzupełnienie musli

Deklaracje żywieniowe:
  źródło błonnika 

 pokarmowego
  wysoka zawartość fosforu
  wysoka zawartość magnezu
  źródło żelaza i cynku
  pomaga w utrzymaniu 

 prawidłowego poziomu 
 cholesterolu we krwi

  bez dodatku cukru, zawiera 
 naturalnie występujace 
 cukry

OWIES ekspandowany BIO
220 g

PRODUKTY EKOLOGICZNE
Powstają z całych ziaren zbóż 

z certyfikowanych upraw ekologicznych. 
Nie zawierają pestycydów, ani sztucznych 
dodatków. Dzięki temu, że poddajemy je 

działaniu jedynie odrobiny pary i temperatury, 
zachowują witaminy i składniki mineralne.



Bio PRODUKTY EKOLOGICZNE BIO MIX      KASZE DO GOTOWANIA   

Bio PRODUKTY EKOLOGICZNE JEDNORODNE     KASZE DO GOTOWANIA   

KASZA jęczmienna Pęczak BIO
800 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  niska zawartość tłuszczu

KASZA jaglana BIO
800 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego

KASZA gryczana niepalona BIO
800 g

Deklaracje żywieniowe:
  źródło błonnika 

 pokarmowego

KASZA orkiszowa BIO
400 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  wysoka zawartość 

 białka
  niska zawartość tłuszczu

KASZA orkiszowa Pęczak BIO
500 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  wysoka zawartość 

 białka
  niska zawartość tłuszczu

KASZA jęczmienna BIO
400 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego
  niska zawartość tłuszczu

KASZA jaglana BIO
500 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego

KASZA gryczana BIO
500 g

Deklaracje żywieniowe:
  wysoka zawartość 

 błonnika pokarmowego

KASZA jęczmienna BIO
Karton zbiorczy

BIO MIX kasza jaglana 
z warzywami 120 g

Składniki: kasza jaglana ekologiczna (60%), warzywa 
suszone ekologiczne w zmiennych proporcjach (groszek 
zielony, papryka czerwona, czosnek, pomidor) (40%)
Deklaracje żywieniowe:

  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  źródło białka
  bez dodatku cukru, zawiera naturalnie występujace cukry
  niska zawartość tłuszczu
  obniżona zawartość soli

BIO MIX kasza gryczana 
z warzywami 100 g

Składniki: kasza gryczana niepalona ekologiczna (75%), 
warzywa suszone ekologiczne w zmiennych proporcjach 
(czosnek, burak czerwony, pietruszka) (25%)
Deklaracje żywieniowe:

  wysoka zawartość błonnika pokarmowego
  źródło białka
  niska zawartość tłuszczu
  bez dodatku cukru, zawiera naturalnie występujace cukry


