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RODZYNKA

SUŁTANKA

IRAŃSKA

INDYJSKA

Rodzynki Irańskie RTU jakość Premium - 
potrójnie płukane, sortowane laserowo, 

skanowane, zastosowany jest wykrywacz 
metali i próżniowa fumigacja. 

OPAKOWANIE KARTON: 12,5kg

OPAKOWANIE KARTON: 10kg

OPAKOWANIE WOREK FOLIOWY: 1-5kg

ŻURAWINA 

KANDYZOWANA

Żurawina suszona cięta. Dzięki dodatkowi 
cukru stanowi idealny dodatek do deserów 
oraz ciast. 

OPAKOWANIE KARTON: 11,34kg

OPAKOWANIE WOREK FOLIOWY: 1-5kg

MIESZANKA

OWOCÓW

KANDYZOWANYCH

OPAKOWANIE KARTON: 8kg

OPAKOWANIE KARTON: 10kg

DEKOR UP
AV 10AA

SULDY

Śmietana roślinna z dodatkiem cukru.

Opakowanie karton: 1ltr.

Opakowanie zbiorcze: 12ltr.

Śmietana roślinna z dodatkiem cukru.

Opakowanie karton: 1ltr.

Opakowanie zbiorcze: 16ltr.

MASTER

GOURMET

AV 20AA

Śmietana rośli   nna bez cukru.

Opakowanie karton: 1ltr.

Opakowanie zbiorcze: 12ltr.
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HIT BITA
2512

BITA ŚMIETANA W PROSZKU

Przygotowanie:

1000g Bita Śmietana HIT/2500g Wody

Opakowanie Worek: 5kg

BLANCA

Mieszanka 
na krem typu
Bita Śmietana

Wyjątkowo puszysty krem typu bita 
śmietana "Blanca" charakteryzuje się 

znaczną objętością. Świetnie nadaje się 
do wypełnień i dekoracji wszelkiego rodzaju 

wypieków i deserów. 

Krem "Blanca" nadaje się także 
do zamrażania. 

Dozowanie: 500g/ 1000g wody.

100 % koncentrat 
ciasta do produkcji 

gofrów 

100% koncentrat ciasta jest doskonałą bazą 
do wypieku gofrów.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów 
jest to ciasto zapewniające powtarzalność 

wypieku, oszczędność czasu podczas 
przygotowania oraz wysoką jakość produktu 

finalnego. Gofry są niezwykle smaczne, posiadają 
odpowiednią kruchość i bardzo łatwo wychodzą 

z formy.

100 % koncentrat 
ciasta do produkcji 

gofrów

Na bazie tego koncentratu  w prosty i łatwy 
sposób można przygotować bogactwo 

deserów proponując gofry z dodatkiem bitej 
śmietany, czekolady, owoców itd.

50% koncentrat 
do produkcji 
naleśników

50% koncentrat ciasta  do wypieku 
naleśników

50% koncentrat ułatwia przygotowanie 
wspaniałych naleśników o odpowiedniej 

elastyczności co znacznie ułatwia 
ich zawijanie i nadziewanie serem, dżemem, 

czy kremem czekoladowym. 
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Brzoskwinia połówki 

w lekkim syropie

Brzoskwinia w syropie jest doskonałym 
dodatkiem do kremów, ciast oraz deserów 
owocowych czy lodowych. Nadaje się do 

zapiekania oraz do dekoracji. Forma 
połówek (bez pestek) pozwala na szybkie 
zastosowanie gdyż produkt nie wymaga 

wcześniejszego przygotowania. 

Opakowanie: puszka 850 g, 2650 g 

Ananas plastry 

w lekkim syropie

Ananas w syropie jest doskonałym 
dodatkiem do kremów, ciast oraz deserów 

owocowych czy lodowych. Nadaje się 
do zapiekania oraz do dekoracji. 

Forma plastrów pozwala na szybkie 
zastosowanie (nie wymaga przygotowania). 

Opakowanie: puszka 580 g, 3100 g

CUKIER RAFINADA
PONADTO W OFERCIE:

CUKIER GRONOWY 
NIETOPLIWY

CUKIER PUDER

SYROP GLUKOZOWY

Cukier o dużych śnieżnobiałych kryształach, 
nadający się doskonale na dekoracyjną 
posypkę na ciasta, ciasteczka i desery. 

W trakcie pieczenia nie rozpuszcza się i nie 
zmienia swojego zabarwienia. 

Masa jajowa płynna 
pasteryzowana

W ofercie również:żółtko 
płynne i białko płynne 

oraz: jajko w proszku, żółtko 
w proszku, białko w proszku

Płynna pasteryzowana masa jajowa 
jest jednorodnym produktem otrzymywanym 

z wybitej treści świeżych jaj kurzych 
w całości pozbawionych wszelkich 

zanieczyszczeń stałych 1kg produktu 
odpowiada masie jajowej z około 19 jaj 

kurzych o wadze 60g. 
Opakowanie: Aseptyczny worek foliowy (bag 

in box) o pojemności 10 kg umieszczony 
w kartonie.

Mleko UHT PREMIUM 
3,2%

Opakowanie karton: 1ltr.

Opakowanie zbiorcze: 12ltr.
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MLEKO UHT 3,2%  Opakowanie: Karton Bag in box 5 ltr

PANNAGEL
Baza do lodów

Mlecznych

Baza Pannagel - PreGel

Baza do szybkiego przygotowania lodów 
mlecznych tradycyjnych w procesie zimnym, 

stosowana także do lodów z automatu. 
Charakteryzuje się delikatną kremową strukturą. 

Nie zawiera tłuszczy roślinnych. Dzięki niej 
uzyskujemy lody o zwartej strukturze. Idealna w 

połączeniu z pastami, wspaniale podkreśla ich 
zróżnicowane smaki.

Opakowanie: torba 2 kg, karton 16 kg (8 x 2 kg)

GALARETKA 
WIELOOWOCOWA

KOSTKA

 Galaretka Wieloowocowa kostka 
to różnorodne kolorowe „kryształki” 
nadające deserom, lodom, gofrom, 

wyrazisty smak oraz wyjątkowy wygląd.

Opakowanie: Wiadro 6kg

BRZOSKWINIA 
W ŻELU KOSTKA

WIŚNIA W ŻELU
CAŁE OWOCE

Propozycja podania deseru 
skomponowanego z użyciem:

-100% koncentratu ciasta do produkcji gofrów str.16

-Bitej śmietany w proszku HIT str.16

-Brzoskwini w żelu, oraz Wiśni w żelu str. 18-19.

Bogata oferta starannie wyselekcjonowanych świeżych 
owoców zanurzonych w klarownym, lśniącym żelu daje 
duży wachlarz możliwości kolorystycznych smakowych 
przy tworzeniu niepowtarzalnych  kompozycji deserowych.

 

ANANAS CZĄSTKI
W ŻELU

Ananas cząstki zanurzony w klarownym, lśniącym żelu. 
Dzięki delikatnej konsystencji żelu i ładnie 

zachowanym owocom ma szerokie zastosowanie 
w cukiernictwie piekarstwie i gastronomii. Produkt ten 

jest termostabilny – nie zmienia swoich właściwości 
podczas zamrażania i zapiekania. 

Zawartość owoców: 60%.

Zawartość cukru: min. 20%.

 Opakowanie: puszka z EASY OPEN 3,2 kg i 380 g.   
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CZARNA JAGODA 
W ŻELU CAŁE OWOCE

TRUSKAWKA W ŻELU
CAŁE OWOCE

Propozycja podania deseru 
skomponowanego z użyciem:

-100% koncentratu ciasta do produkcji gofrów str.16

-Bitej śmietany w proszku HIT str.16

- Jagoda w żelu, oraz Truskawka w żelu str. 18-19.

Bogata oferta starannie wyselekcjonowanych świeżych 
owoców zanurzonych w klarownym, lśniącym żelu daje 
duży wachlarz możliwości kolorystycznych smakowych 
przy tworzeniu niepowtarzalnych  kompozycji deserowych.

 

BORÓWKA
AMERYKAŃSKA 

W ŻELU
CAŁE OWOCE

Borówka amerykańska w żelu (całe owoce) to 
doskonały dodatek do lodów, deserów, gofrów, 
bitej śmietany, a także dań gastronomicznych: 

makaronu, pierogów, naleśników, ryżu.

Zawartość owoców: 60%.

Zawartość cukru: min. 20%.

 Opakowanie: puszka z EASY OPEN 3,2 kg i 380 g.  

TRUSKAWKA W ŻELU
CAŁE OWOCE

Truskawka (całe owoce) zanurzona w klarownym, 
lśniącym żelu. Dzięki delikatnej konsystencji żelu i 

ładnie zachowanym owocom ma szerokie zastosowanie 
w cukiernictwie piekarstwie i gastronomii. Produkt ten 

jest termostabilny – nie zmienia swoich właściwości 
podczas zamrażania i zapiekania. 

Zawartość owoców: 60%.

Zawartość cukru: min. 20%.

 Opakowanie: puszka z EASY OPEN 3,2 kg i 380 g.  

ZIELONE JABŁKO
KOSTKA
W ŻELU

Zielone jabłko kostka zanurzone w klarownym, 
lśniącym żelu. Dzięki delikatnej konsystencji żelu i 

ładnie zachowanym owocom ma szerokie zastosowanie 
w cukiernictwie piekarstwie i gastronomii. Produkt ten 

jest termostabilny – nie zmienia swoich właściwości 
podczas zamrażania i zapiekania. 

Zawartość owoców: 60%.

Zawartość cukru: min. 20%.

 Opakowanie: puszka z EASY OPEN 3,2 kg i 380 g.   

ŻURAWINA W ŻELU
CAŁE OWOCE

Żurawina w żelu (całe owoce) to doskonały 
dodatek do lodów, deserów, gofrów, bitej 
śmietany, a także dań gastronomicznych: 
makaronu, pierogów, naleśników, ryżu.

Zawartość owoców: 60%.

Zawartość cukru: min. 20%.

 Opakowanie: puszka z EASY OPEN 3,2 kg i 380 g.   
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HIT WIŚNIA
W ŻELU 5704

 

Profesjonalne wiśnie w żelu.
Opakowanie: wiadro 11kg

Zawartość owoców: 60%.

ŚMIETANA 33%

KREMÓWKA

Śmietanka zwierzęca 33% z dodatkiem 
tłuszczu roślinnego, o wszechstronnym 

zastosowaniu w branży HoReCa 
i cukiernictwie m.in. do tortów, lodów 

i deserów. 

Opakowanie: Karton Bag in box 5 ltr

ŚMIETANA 
DESEROWA
 UHT 33%

Śmietanka deserowa UHT 33%
Naturalna śmietanka zwierzęca 

o wyśmienitym smaku;

Znakomita do ubijania, trwała po ubiciu, 
stworzona dla profesjonalistów branży 

cukierniczej, lodziarskiej i HoReCa.

Opakowanie: Karton Bag in box 5 ltr

MLEKO W PROSZKU
DO LODÓW Opakowanie: worek papierowy 25kg

MLEKO W PROSZKU
PEŁNE Opakowanie: worek papierowy 25kg
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MLEKO W PROSZKU 
ODTŁUSZCZONE Opakowanie: worek papierowy 25kg

DEKSTROZA 
JEDNOWODNA

Opakowanie: worek foliowy 25kg

   

GLUKOZA  Opakowanie: worek papierowy 25kg

TRENNEX

Środek natłuszczający jednocześnie 
smarujący w spray'u do gofrownic, blach 

oraz form piekarniczych. Skutecznie 
zapobiega przywieraniu do formy.

 Wielkość opakowania: 0,5 l 

PORCJONETKA

Porcjonetka 1/24

Porcjonetka 1/30

Porcjonetka 1/36
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        UBIJAK        
    METALOWY
    

        170044

        170051

SOLIDNY UBIJAK METALOWY

DŁUGOŚĆ 40 cm

DŁUGOŚĆ 45 cm

ŁOPATKA 
SILIKONOWA

ŁOPATKA 
KAUCZUKOWA

DŁUGOŚĆ 25 cm

DŁUGOŚĆ 35 cm

DŁUGOŚĆ 45 cm

SKROBKI
PLASTIKOWE 
I METALOWE

 

SKROBKI PLASTIKOWE

I METALOWE

RÓŻNE WIELKOŚCI

I KSZTAŁTY

MIARKA
Z PODZIAŁKĄ

MIARKI Z PODZIAŁKĄ

POJEMNOŚĆ 2, 3, 5 LITRÓW

WORKI STANDART
DO SZPRYCOWANIA

KOŃCÓWKI INOX

W ofercie worki do szprycowania wykonane 
z nylonu, cienkie i elastyczne wielokrotnego 
użytku z zawieszką - rozmiary: 40, 46, 50, 
55, 60, 65, 70, 75cm.  Ponadto cała gama 

końcówek metalowych ze stali nierdzewnej 
INOX. Różne rozmiary i wzory: okrągłe, 

karbowane, zamykane, ozdobne: wstążka,
listek, końcówka do nadziewania pączków.
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WORKI FOLIOWE
WORKI FOLIOWE

NA ROLCE

ROZMIAR: 30, 46, 50, 53, 55

ŁOPATKA

FLUORESCENCYJNA

DO LODÓW

Łopatka do lodów wykonana z polistyrenu. 
Różne kolory. Opakowanie 1kg – około 

700sztuk. Doskonałe do lodów gałkowanych 
i lodowych deserów. 

 KUBKI 
PLASTIKOWE

KUBKI 

PAPIEROWE

W ofercie kubki plastikowe oraz   wykonane 
z wysokiej jakości nieprzemakalnego 

papieru na lody i desery. Dostępne również 
z przykrywkami przeznaczone do pakowania 

lodów na wynos – różne wzory.

@PODAJNIK 01 Podajnik do Wafli Mały 1901

@PODAJNIK 02 Podajnik do Wafli 1902
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