
PRZEMYSŁ 
MIĘSNY

PRODUKTY
GARMAŻERYJNE





Firma LIDER obecna jest na polskim rynku od 2001 roku.  
Na siedzibę Naszej firmy wybraliśmy Krosno k/Mosiny,  
małą miejscowość położoną w malowniczej Wielkopolsce.

Główną gałąź produkcyjną Firmy stanowią mieszanki funkcjonalne  
i smakowe dla przetwórstwa mięsnego oraz dodatki funkcjonalne 
i smakowe dla zakładów przetwórstwa kebabów, posypki do chipsów, 
snacków i prażynek. W naszej ofercie znajdują się również produkty 
przeznaczone dla branży detalicznej, ukierunkowane na potrzeby 
klientów indywidualnych.

O jakości naszych produktów świadczyć może fakt, że sprzedają się 
nie tylko na naszym rynku, ale także po za granicami Polski  
(Litwa, Anglia, Rosja, Białoruś, Niemcy). 

Nasze laboratorium nieustannie pracuje nad poszerzaniem  
asortymentów i poszukiwaniem nowych, coraz lepszych rozwiązań.
Posiadamy własną technologiczną masarnię, w której Nasi  
technolodzy sprawdzają praktycznie nowe produkty, przygotowują  
degustacje wyrobów i wdrażają nowe rozwiązania.

Fachową wiedzą w zakresie przetwórstwa mięsnego 
oraz przetwórstwa kebabów służy zespół technologów, 
a nasi przedstawiciele handlowi służą Państwu radą i pomocą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  
oraz do współpracy z naszą firmą.

Zarząd Firmy LIDER.



PRZEMYSŁ  
MIĘSNY



Nasz asortyment zawiera  szeroki zakres  
produktów dla przemysłu mięsnego.

Lista środków jest bardzo bogata i dzięki temu 
pozwala Nam osiągnąć następujące rezultaty:

• produkty o wyjątkowym smaku
• podniesienia wydajności gotowego produktu
• zabezpieczenie i stabilizacja koloru po obróbce 

termicznej
• obniżenia ryzyka powstawania podcieków  

podczas stosowania osłonek niebarierowych
• podwyższona stabilność jakości podczas  

przechowywania wyrobów wędliniarskich
• polepszenie wyglądu zewnętrznego wyrobu 

gotowego
• osiągnięcie lepszego efektu ekonomicznego 

będącego atutem na rynku odbiorców

Naszym celem jest zadowolenie klientów  
i zaspokojenie ich wymagań oraz oczekiwań.
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

0027 MORTADELA
Maltodekstryna, glukoza, ekstrakty przypraw 
(papryka ostra, gałka muszkatołowa, pieprz czarny, 
pieprz biały), przeciwutleniacz Е300 (1,5%)

8-10

0020 PARÓWKOWA

Maltodekstryna, glukoza, ekstrakty przypraw 
(papryka ostra, gałka muszkatołowa, pieprz czarny, 
pieprz biały), wzmacniacz smaku i aromatu Е621 (9%), 
przeciwutleniacz Е300 (1,5%).

6-12

1737 DOKTORSKA Maltodekstryna, glukoza, gałka muszkatołowa, 
kardamon, pieprz biały 10-12

1738  MLECZNA
Śmietana w proszku, sól, ekstrakty przypraw  
(pieprz biały, gałka muszkatołowa, czosnek), 
aromat śmietany, aromat mleka

8-12 

0527 ŚMIETANOWA Serwatka mleczna w proszku, mleko w proszku, 
śmietana w proszku, aromat śmietany 10-13

1739 PARÓWKI 
BERLIŃSKIE

Gałka muszkatołowa, papryka słodka, ekstrakty 
przypraw (pieprz biały, gałka muszkatołowa, papryka 
słodka, czosnek), maltodekstryna, glukoza, sól

8-10

1700 PARÓWKI MIX 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek, pieprz 
czarny, gałka muszkatołowa, kardamon, ziele 
angielskie, papryka słodka), glutaminian sodu- 
wzmacniacz smaku i aromatu - 9%, stabilizatory Е451, 
Е452 (P2O5-17%)

10

1304 MARTADELA 
COMBI 

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek, pieprz czarny, 
gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon, papryka 
słodka), glutaminian sodu- wzmacniacz smaku 
 i aromatu- 9%, stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1301 PARÓWKI COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek, pieprz 
czarny, gałka muszkatołowa, papryka słodka), aromat 
wieprzowiny, glutaminian sodu- wzmacniacz smaku 
i aromatu- 9%, stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

KIEŁBASY 
 DROBNOROZDROBNIONE

KIEŁBASY DROBNOROZDROBNIONE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

1703 ROSYJSKA COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek,  
pieprz biały, kardamon, ziele angielskie),  
glutaminian sodu- wzmacniacz smaku  
i aromatu- 9%, stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1704 HERBACIANA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek, pieprz 
biały, kardamon, ziele angielskie, papryka słodka), 
aromat wieprzowiny, aromat wędzonki, glutaminian 
sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 9%,  
stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1705 MLECZNA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały, czosnek, 
gałka muszkatołowa), aromat mleka, aromat śmietany, 
glutaminian sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 9%, 
stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1302
PARÓWKI 

DELIKATESOWE 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały, gałka 
muszkatołowa, czosnek), aromat wieprzowiny, aromat 
wędzonki, glutaminian sodu- wzmacniacz smaku  
i aromatu - 9%, stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1707 PARÓWKI 
BAWARSKIE COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały, gałka 
muszkatołowa, kolendra), aromat śmietany,  
aromat wieprzowiny, gorczyca biała, glutaminian 
sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 9%, 
stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1708 MOSKIEWSKA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (czosnek, pieprz 
biały, gałka muszkatołowa, papryka słodka), aromat 
wieprzowiny, glutaminian sodu- wzmacniacz smaku 
i aromatu - 9%,  stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1709 DOKTORSKA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (ziele angielskie,  
liść laurowy, gałka muszkatołowa), aromat śmietany, 
glukoza, glutaminian sodu- wzmacniacz smaku  
i aromatu - 9%, stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1710 ŚMIETANOWA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały, 
ziele angielskie), aromat śmietany, aromat mleka, 
glutaminian sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 
9%,  stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1323 PARÓWKI 
WIEDEŃSKIE COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały, 
papryka słodka, czosnek, gałka muszkatołowa, 
kardamon, kolendra, imbir), glutaminian sodu- 
wzmacniacz smaku i aromatu - 9%,  stabilizatory 
Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1712 MLECZNA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (kardamon,  
pieprz biały, czosnek), aromat śmietany, glutaminian 
sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 9%, 
stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

1713 LUBITELSKA 
COMBI

ekstrakty naturalnych przypraw (pieprz biały,  
ziele angielskie, gałka muszkatołowa), glutaminian 
sodu- wzmacniacz smaku i aromatu - 9%, 
stabilizatory Е451, Е452 (P2O5-17%)

10

KIEŁBASY DROBNOROZDROBNIONE
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KIEŁBASY  
ŚREDNIOROZDROBNIONE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

0084 KIEŁBASA KRESOWA czosnek granulowany, kolendra mielona, kminek mielony, 
ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny, sól 10-12

0148/2 WIEJSKA 
czosnek granulowany, gorczyca mielona, kolendra 
mielona, glutaminian sodu E621, maltodekstryna, 
ekstrakty przypraw (kminek, imbir, papryka słodka), sól

5

N003 TURYSTYCZNA 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, 
majeranek), maltodekstryna, glutaminian sodu E621, 
cukier, gałka muszkatołowa, cebula mielona, sól

10

0194 PODWAWELSKA 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek,  
pieprz czarny), cukier, maltodekstryna,  
glutaminian sodu E621, sól

5

0182 CZOSNKOWA  
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz czarny, kolendra, 
majeranek, papryka ostra), aromat wieprzowiny, 
glutaminian sodu E621

6-8

0184 STAROPOLSKA
czosnek, pieprz czarny, maltodekstryna, sól,  
ekstrakty przypraw (pieprz czarny, czosnek,  
kolendra, papryka ostra)

7-8

0081/2 POLSKA PIECZONA 
czosnek granulowany, ekstrakty przypraw  
(pieprz czarny, czosnek, majeranek), maltodekstryna, 
glutaminian sodu E621, sól, majeranek suszony

8-10

0319 KRAKOWSKA 
DROBIOWA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, kolendra,  
czosnek, liść laurowy), glukoza, glutaminian sodu 
E621, przeciwutleniacz Е316 (1,5%)

6-10

0005 ŻURKOWA 
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały), glukoza, 
pieprz czarny, majeranek, gorczyca biała, cebula, 
przeciwutleniacz Е300

10-20

111 GRILLOWA 
ekstrakty przypraw (papryka ostra, czosnek, 
majeranek, pieprz czarny), glukoza, majeranek 
suszony, przeciwutleniacz Е300

5-12

KIEŁBASY ŚREDNIOROZDROBNIONE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

0255/1 WIEJSKA czosnek, pieprz czarny, majeranek, bazylia, sól 10-30

0128 KABANOSY 
ekstrakty przypraw (papryka ostra, pieprz czarny, 
gałka muszkatołowa, kminek), kminek susz, 
przeciwutleniacz Е300

6-8

0254 KIEŁBASA 
GOSPODARZA

czosnek, pieprz czarny, oleorezyna pieprzu czarnego 8-12

1731 FRANKFUTERKI 
ekstrakty przypraw (papryka ostra,  
gałka muszkatołowa, pieprz czarny),  
glukoza, przeciwutleniacz Е300

8-10

127 PIEPRZOWA 

ekstrakty przypraw (pieprz biały, papryka ostra, 
papryka słodka, goździk, pieprz czarny),  
pieprz zielony grys, pieprz biały grys,  
cebula grys, przeciwutleniacz Е300

10-15

0071 BAŁTYCKA ziele angielskie, goździk, cynamon, papryka słodka 10-30

1732 FRANCUSKA czosnek, cebula, papryka, majeranek, pieprz czarny, 
pieprz ziołowy, sól 20-25

0843 SZASZŁYKOWA maltodekstryna, cebula, glukoza, marchew, czosnek, 
cukier, sól, pomidor w proszku 24-28

0423 TURYSTYCZNA maltodekstryna, pieprz biały, pieprz czarny, czosnek, 
liść laurowy, cebula mielona, sól, aromat mięsny 8-10

0181 SENATORSKA ekstrakty przypraw (pieprz biały, papryka), 
przeciwutleniacz E300, aromat wędzonki 4-8

1734 KEBAB IZMIR 
ekstrakty przypraw (papryka słodka,  
czosnek, pieprz biały, bazylia, oregano, cynamon), 
przeciwutleniacz E316

15-30

1733 KEBAB ORIENT 
ekstrakty przypraw (papryka słodka, czosnek,  
pieprz biały, cynamon, kminek, kolendra),  
sól, oregano, przeciwutleniacz E316

10-30

0067 SUCHA DROBIOWA 
maltodekstryna, glukoza, czosnek, pieprz czarny, 
glutaminian sodu E621, aromaty: becon,  
kurczak pieczony, wędzonka

2-8

011 KRAKOWSKA 
PARZONA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, pieprz biały, 
czosnek, kolendra), przeciwutleniacz E300 5-7

129 PIEPRZOWA 
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały),  
aromat beconu, glukoza, grzyby w proszku, 
przeciwutleniacz Е300

5-15

1735 ROZKOSZNA czosnek, pieprz czarny, sól, cukier, ekstrakt czosnku 12-15

0076 BIAŁA LUX 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek), 
glukoza, czosnek granulowany, aromat wieprzowiny, sól 6-8

0121 GOSPODARSKA cebula grys, czosnek granulowany, gorczyca biała, 
pieprz czarny 7

0033 ZWYCZAJNA ekstrakty przypraw (pieprz biały, gałka muszkatołowa, 
liść laurowy, papryka ostra), aromat wieprzowiny, sól 5-10
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

0031 KIEŁBASA 
CODZIENNA 

ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały,  
papryka ostra), cebula mielona, pieprz ziołowy, 
czosnek granulowany, glukoza, sól

5-8g/kg farszu

0083 POLSKA MIX 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek, 
papryka ostra), czosnek granulowany, imbir,  
pieprz czarny grys, glukoza, sól

20-25g/kg farszu

0126/1 MYŚLIWSKA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, jałowiec,  
czosnek, papryka ostra), jałowiec grys 6-8g/kg farszu

0125 JAŁOWCOWA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, jałowiec,  
czosnek, papryka ostra), jałowiec owoc 5-7g/kg farszu

0308 PYSZNA DROBIOWA aromat kurczaka, czosnek, pieprz czarny,  
serwatka w proszku, sól, glutaminian sodu E621 7g/kg farszu

0430 KIEŁBASA 
GOSPODYNI 

cebula, czosnek, majeranek, pieprz biały, glukoza, sól 8-12g/kg farszu

0056 PODHALAŃSKA ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek), 
czosnek, glukoza, aromat wieprzowiny, sól 20g/kg farszu

0080 BIAŁA ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz czarny,  
pieprz biały) 5g/kg farszu

0074 LEŚNA 
serwatka w proszku, glutaminian sodu E621, 
maltodekstryna, sól, aromaty: grzybowy, cebulowy, 
pieprzu białego, nać pietruszki

7-9 g/kg farszu

0187 KROŚNIEŃSKA ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały), glukoza, 
imbir, aromat beconu, aromat wieprzowiny 6g/kg farszu

0107 DOMOWA ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek, 
papryka ostra) 5g/kg farszu

0001 TURYŃSKA czosnek granulowany, cebula mielona, pieprz ziołowy, 
sól, kolendra, goździk, glutaminian sodu E621 5g/kg farszu

0854 KIEŁBASKI 
WĘDZONE 

ekstrakty przypraw (gałka muszkatołowa,  
pieprz biały), pieprz biały mielony, pieprz czarny 
mielony, sól, aromat wędzonki, glukoza

5-8g/kg farszu

1321 KIEŁBASA 
HOLENDERSKA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, czosnek, 
majeranek, papryka ostra), majeranek susz 5-7g/kg farszu

0106 KIEŁBASA 
SZLACHECKA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, kminek),  
aromat mięsa, sól, czosnek mielony, kminek ziarno 7g/kg farszu

0852 KIEŁBASA 
BAWARSKA 

cebula mielona, pieprz ziołowy, czosnek granulowany, 
maltodekstryna, sól, kwas cytrynowy, cukier 5-7g/kg farszu

0065 PODLASKA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, papryka ostra, 
czosnek, kminek, kolendra) 5-7g/kg farszu

0048 KIEŁBASA 
OGNISKOWA 

ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały,  
cebula, papryka ostra) 10-15g/kg farszu

005 KRAKOWSKA 
maltodekstryna, glukoza, czosnek,  
gałka muszkatołowa, kolendra, pieprz biały,  
cukier, aromat wędzonki

7-10g/kg farszu

KIEŁBASY ŚREDNIOROZDROBNIONE
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KIEŁBASY  
 GRUBOROZDROBNIONE 

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0124 KRAKOWSKA 
SUCHA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, pieprz biały, 
czosnek, kminek), glutaminian sodu, sól,  
kminek ziarno

5g/kg surowca

0095/1 KIEŁBASA 
WIOSENNA  

cebula, marchew, gorczyca biała, papryka, por, 
kolendra, czosnek, glukoza, sól, glutaminian sodu, 
aromat wieprzowiny, ekstrakty pieprzu i papryki

16-20g/kg 
surowca

N004 SZYNKOWA  

maltodekstryna, glutaminian sodu, ekstrakty 
przypraw (pieprz biały, kolendra, czosnek, gałka 
muszkatołowa), sól, glukoza, gałka muszkatołowa 
mielona, czosnek mielony, aromat wieprzowiny

8g/kg surowca

0246/1 SZYNKA BABCI 
maltodekstryna, ekstrakty przypraw (liść laurowy, 
ziele angielskie) aromat wędzonki,  
sól, glutaminian sodu

0,5kg/100l 
solanki

0427 TYROLSKA aromat szynki tyrolskiej, glukoza,  
glutaminian sodu, maltodekstryna, sól 5-7g/kg surowca

0410/1 SZYNKA WIEJSKA maltodekstryna, glukoza, glutaminian sodu,  
aromat szynki, ekstrakt liścia laurowego, sól 3-5г/kg surowca 

0314 PLĘDWICA 
DROBIOWA 

maltodekstryna, aromat kurczaka, ekstrakty 
przypraw (pieprz biały, gałka muszkatołowa), sól 5g/kg surowca

0412 SZYNKA 
GOSPODARZA 

maltodekstryna, glutaminian sodu, ekstrakty 
przypraw (czosnek, ziele angielskie, liść laurowy), sól 3-5g/kg surowca

0197/1
MARYNATA  

DLA WĘDZONEK 
DOMOWYCH 

sól maltodkstryna, czosnek mielony, glukoza, 
kolendra, liść laurowy, pieprz czarny, ziele angielskie 4-6g/kg surowca

0042
KIEŁBASA 

BOCZKOWA  
Z PIEPRZEM 

papryka zielona, pieprz czarny grys, pieprz zielony 
grys, por, sól, maltodekstryna, aromat beconu 22g/kg surowca
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0416 GOLONKOWA 

serwatka w proszku, ekstrakty przypraw  
(gałka muszkatołowa, ziele angielskie, liść laurowy, 
pieprz biały, papryka ostra), glutaminian sodu, 
aromat wieprzowiny

5-10g/kg 
surowca

0408 KANAPKOWA maltodekstryna, sól, glutaminian sodu,  
aromat mięsny 3-5g/kg surowca

0064 KRAKOWSKA 
WYKWINTNA 

maltodekstryna, glukoza, czosnek, kolendra,  
pieprz czarny, glutaminian sodu, ekstrakty przypraw 
(kolendra, czosnek), sól

8g/kg surowca

KIEŁBASY  GRUBOROZDROBNIONE 
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KIEŁBASY SUROWE 
WĘDZONE, SALAMI

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg surowca

0140 SALAMI 
regulator kwasowości GDL , cukier,  
ekstrakty przypraw (kolendra, kminek czosnek, 
pieprz czarny, pieprz biały), przeciwutleniacz E300

10-20

0156 SALAMI MILEŃSKIE  
ekstrakty przypraw (pieprz biały, pieprz czarny, 
kardamon, kolendra, czosnek), glutaminian sodu, 
glukoza, przeciwutleniacz E316

10

152 RAUCHSALAMI 

ekstrakty przypraw (papryka ostra, czosnek,  
gałka muszkatołowa, pieprz czarny),  
glutaminian sodu, gorczyca biała,  
przeciwutleniacz E316, aromat wędzonki

6-8

0177 METKA ZIOŁOWA maltodekstryna, glukoza, cebula mielona, czosnek 
granulowany, bazylia, oregano, por, majeranek 10-20

0152 SALAMI 
KONIAKOWE 

ekstrakt pieprzu białego, papryka słodka, 
regulator kwasowości E575, cukier, aromat koniaku, 
glutaminian sodu, kwas cytrynowy

10-15

0154 SALAMI Z BIAŁYMI 
GRZYBAMI 

aromat grzybów leśnych, pieprz czarny, pieprz biały, 
cebula, czosnek, grzyby w proszku,  
regulator kwasowości E575 sól

10-15

0003 KINDZIUK 
kolendra mielona, kminek mielony, 
gałka muszkatołowa, ekstrakty przypraw  
(pieprz biały, czosnek, kolendra), cukier, sól

5

0081/S POLSKA WĘDZONA  ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek,  
majeranek, gałka muszkatołowa), aromat mięsa 6-8

0003/1 KINDZIUK 
kolendra mielona, kminek mielony, gałka 
muszkatołowa, ekstrakty przypraw (pieprz biały, 
czosnek kolendra), cukier, sól, aromat mięsny

10

4. KIEŁBASY SUROWE WĘDZONE, SALAMI
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ARTYKUŁ NAZWA SKAD DOZOWANIE
g/kg surowca

0261 PASZTET 
PROWANSALSKI 

białko sojowe, sól, cebula, majeranek, pietruszka nać,  
maltodekstryna, glutaminian sodu - E62, glukoza, 
ekstrakty przypraw (cebula, majeranek, gałka 
muszkatołowa, pieprz czarny, papryka ostra)

17

0313 PASZTET DROBIOWY 
EXTRA 

maltodekstryna, cebula, pieprz czarny,  
ekstrakty przypraw (cebula, pieprz czarny,  
papryka ostra, majeranek), sól, glutaminian sodu,  
aromat kurczaka pieczonego

7

0257/1
PASZTET 

DZIADZIUNIA 
EXTRA 

ekstrakty przypraw (cebula, papryka ostra,  
gałka muszkatołowa, pieprz czarny, majeranek), 
pieprz czarny, oregano, glutaminian sodu, 
aromat leśnych grzybów

11

0851 PASZTET 
DELIKATESOWY 

ekstrakty przypraw (gałka muszkatołowa, majeranek, 
cebula, pieprz biały), czosnek granulowany, 
cebula w proszku, emulgator E472c, glukoza, sól

14

0221 PASZTET WIEJSKI 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, papryka ostra, 
cebula, majeranek), pieprz ziołowy, cebula, 
majeranek suszony

10

0228 PASZTET BARSKI 
LUX 

ekstrakty przypraw (pieprz biały, cebula, majeranek), 
emulgator E472c, białko sojowe, nać pietruszki, sól 20

0210 PASZTETOWA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, cebula,  
papryka ostra, majeranek), majeranek suszony 5

0220 PASZTET ARDENA 
serwatka w proszku, aromat śmietany, 
maltodekstryna, papryka czerwona grys, oregano, 
nać pietruszki, glukoza

12-15

0219 PASZTET 
STRASBURG 

aromat śmietany, ekstrakty przypraw (pieprz biały, 
cebula, papryka ostra), cebula, oregano,  
papryka czerwona grys, maltodekstryna

12-15

0222 PASZTET 
POMIDOROWY 

pomidor w proszku, ekstrakty przypraw (pieprz biały, 
cebula, papryka ostra), cebula mielona 8-10

WYROBY  PODROBOWE

WYROBY  PODROBOWE
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ARTYKUŁ NAZWA SKAD DOZOWANIE
g/kg surowca

0213 PASZTET 
GRZYBOWY 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, majeranek, cebula, 
papryka ostra), borowiki w proszku, aromat leśnych 
grzybów, cebula, majeranek suszony

7

0217 PASZTET ZIOŁOWO- 
CEBULOWY

ekstrakt pieprzu białego, cebula, majeranek, oregano, 
tymianek, nać pietruszki, glukoza, glutaminian sodu 10-12

0212 PASZTET KREMOWY aromat śmietany, cebula, ekstrakt pieprzu białego, 
glukoza, nać pietruszki, sól 10-15

0216 PASZTET CEBULOWY ekstrakty przypraw (pieprz biały, cebula, gałka 
muszkatołowa), glutaminian sodu, maltodekstryna 6

0236 SALCESON WŁOSKI 
ekstrakty przypraw (pieprz czarny, papryka ostra, 
cebula, czosnek, kminek), glukoza,  
przeciwutleniacz E300

7-8

0234 SALCESON 
PODROBOWY 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, cebula, majeranek, 
ziele angielskie), glukoza, przeciwutleniacz E300 7-10

0238 SALCESON BIAŁY 
EXTRA 

ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, 
majeranek), nać pietruszki, marchew grys, 
przeciwutleniacz E300

8-10

0235 SALCESON POLSKI ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały, kminek, 
majeranek), sól, glutaminian sodu 7-10

0230 SALCESON 
OZORKOWY 

ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, kminek, 
liść laurowy, ziele angielskie), czosnek mielony, 
cebula mielona

7-10

1730 SALCESON 
RODNICKI 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, czosnek, kminek, 
pieprz biały), cebula, czosnek, marchew, kminek, 
glutaminian sodu

18

0249 PIECZEŃ POLSKA cebula, aromat mięsa, pieprz biały,  
maltodekstryna, sól 7-10

0242 PIECZEŃ cebula, pieprz czarny, aromat mięsa, glukoza, 
glutaminian sodu, sól 7-10

0248 PIECZEŃ 
SZLACHECKA 

cebula, cebula smażona, aromat mięsa, pieprz biały, 
glutaminian sodu, sól 7-10

0245 PIECZEŃ 
WIEDEŃSKA 

ekstrakty przypraw (papryka ostra, pieprz czarny, 
gałka muszkatołowa, pieprz biały), sól 7-10

0250 KASZANKA 
ekstrakty przypraw (pieprz czarny,  
papryka ostra, cebula, gałka muszkatołowa, 
majeranek), przeciwutleniacz E300

8-12

0250/1 KASZANKA 
DOMOWA 

cebula, majeranek susz, ekstrakty przypraw  
(pieprz czarny, cebula, majeranek), czosnek,  
ziele angielskie mielone

8-12

1736 PRZYPRAWA  
DO SŁONINY 

cebula mielona, nać pietruszki, szczypiorek cukier, 
sól, aromat wieprzowiny, glutaminian sodu 20-25

WYROBY  PODROBOWE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0537 AROMAT SZYNKI 
GOTOWANEJ

maltodekstryna, sól, E621- glutaminian sodu, 
serwatka w proszku, aromat szynki,  
E316-izoaskorbinian sodu

2-3g/kg surowca

0110 AROMAT SZYNKI 
MIELONEJ 

maltodekstryna, sól, E621- glutaminian sodu, 
serwatka w proszku, aromat szynki,  
E316-izoaskorbinian sodu

0,8-1,2g/kg 
surowca

0414 SZYNKOWA Е maltodekstryna, sól, glukoza, aromat szynki mielonej 4-8g/kg surowca

0531 AROMAT KURCZAKA 
PIECZONEGO 

maltodekstryna, sól, aromaty:  
kurczaka, wędzonki, beconu 2-4g/kg surowca

0532 AROMAT SMACZEK maltodekstryna, sól, cebula w proszku,  
aromat beconu 5-8g/kg surowca

0515 AROMAT 
WIEPRZOWINY

maltodekstryna, sól, E621- glutaminian sodu,  
aromat wieprzowiny, aromat wędzonki 2-5g/kg surowca

1286 BULION DROBIOWY maltodekstryna, sól, cukier, aromat kurczaka,  
cebula, marchew, pietruszka nać

3-4 łyżki stołowe 
/2l wody

0510 AROMAT BECONU aromat beconu, maltodekstryna, sól,  
glutaminian sodu-Е621 3-5g/kg surowca

0539 AROMAT PIECZARKI aromat pieczarki, maltodekstryna, sól 2-5g/kg surowca

0511 AROMAT BOCZKU maltodekstryna, glutaminian sodu - E621,  
sól, aromat boczku, aromat wędzonki

2-10g/kg 
surowca

0504/1 AROMAT CYTRYNY glukoza, maltodekstryna, aromat cytryny, kurkuma 2-5g/kg surowca

0542 AROMAT 
GOLONKOWY

aromat wieprzowiny, maltodekstryna,  
glutaminian sodu - E621, ekstrakty przypraw, sól

5-10g/kg 
surowca

0425 AROMAT TYROLSKI aromat tyrolski, glutaminian sodu - E621,  
serwatka w proszku, sól, glukoza 2-5g/kg surowca

POZOSTAŁE 
 AROMATYCZNO-SMAKOWE 

MIESZANKI

AROMATY

POZOSTAŁE AROMATYCZNO-SMAKOWE MIESZANKI
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ARTYKUŁ NAZWA SKAD KONCENTRACJA

0911 EKSTRAKT PAPRYKI 
SŁODKIEJ NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna papryki słodkiej 1:20; 1:30; 1:50

0902 EKSTRAKT 
ROZMARYNU NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna rozmarynu 1:20; 1:30; 1:50

0903 EKSTRAKT BAZYLII  
NA OLEJU  

olej jadalny, oleorezyna bazylii 1:20; 1:30; 1:50

0912 EKSTRAKT PAPRYKI 
OSTREJ NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna papryki ostrej 1:20; 1:30; 1:50

0910 EKSTRAKT PIEPRZU 
CZARNEGO NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna pieprzu czarnego 1:20; 1:30; 1:50

0915 EKSTRAKT PIETRUSZKI 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna pietruszki 1:20; 1:30; 1:50

0904 EKSTRAKT OREGANO 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna oregano 1:20; 1:30; 1:50

0917 EKSTRAKT MAJERANKU 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna majeranku 1:20; 1:30; 1:50

0922 EKSTRAKT LIŚCIA 
LAUROWEGO NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna liścia laurowego 1:20; 1:30; 1:50

0923 EKSTRAKT ZIELA 
ANGIELSKIEGO NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna ziela angielskiego 1:20; 1:30; 1:50

0905 EKSTRAKT CYTRYNY  
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna cytryny 1:20; 1:30; 1:50

0906 EKSTRAKT SELERA NA 
OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna selera 1:20; 1:30; 1:50

0909 EKSTRAKT KOLENDRY 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna kolendry 1:20; 1:30; 1:50

0913 EKSTRAKT KOPRU  
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna kopru 1:20; 1:30; 1:50

0907 EKSTRAKT KMINKU  
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna kminku 1:20; 1:30; 1:50

0908 EKSTRAKT 
KARDAMONU NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna kardamonu 1:20; 1:30; 1:50

0919 EKSTRAKT JAŁOWCA  
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna jałowca 1:20; 1:30; 1:50

0920 EKSTRAKT IMBIRU  
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna imbiru 1:20; 1:30; 1:50

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0422 EURO KONSERWA aromat mięsa, aromat wieprzowiny, glukoza, 
serwatka w proszku, glutaminian sodu - E621 2-5g/kg surowca

0158 AROMAT SZYNKI 
WYKWINTNEJ 

aromaty (mięsny, wędzonki, szynki),  
glukoza, glutaminian sodu - E621 4-7g/kg surowca

0118 AROMAT MIĘSNY 
EXTRA 

aromat mięsa, maltodekstryna, sól,  
glutaminian sodu - E621 3-5g/kg surowca

EKSTRAKTY PRZYPRAW NA OLEJU

POZOSTAŁE AROMATYCZNO-SMAKOWE MIESZANKI



18

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD KONCENTRACJA

1511/1 KONCENTRAT 
PAPRYKA SŁODKIEJ 

maltodekstryna, sól, oleorezyna papryki słodkiej 1:3

1534/1 KONCENTRAT 
ROZMARYNU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna rozmarynu 1:3

1536/1 KONCENTRAT 
BAZYLII 

maltodekstryna, sól, oleorezyna bazylii 1:3

1512/1 KONCENTRAT 
PAPRYKI OSTREJ 

maltodekstryna, sól, oleorezyna papryki ostrej 1:3

1510/1 KONCENTRAT 
PIEPRZU CZARNEGO 

maltodekstryna, sól, oleorezyna pieprzu czarnego 1:3

1525/1 KONCENTRAT 
PIETRUSZKI 

maltodekstryna, sól, oleorezyna pietruszki 1:3

1535/1 KONCENTRAT 
OREGANO 

maltodekstryna, sól, oleorezyna oregano 1:3

1518/1 KONCENTRAT 
MAJERANKU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna majeranku 1:3

1522/1 KONCENTRAT 
LIŚCIA LAUROWEGO 

maltodekstryna, sól, oleorezyna liścia laurowego 1:3

1523/1 KONCENTRAT ZIELA 
ANGIELSKIEGO

maltodekstryna, sól, oleorezyna ziela angielskiego 1:3

1543/1 KONCENTRAT 
CYTRYNY 

maltodekstryna, sól, oleorezyna cytryny 1:3

1520/1 KONCENTRAT 
SELERA 

maltodekstryna, sól, oleorezyna selera 1:3

1515/1 KONCENTRAT 
KOLENDRY 

maltodekstryna, sól, oleorezyna kolendry 1:3

1542/1 KONCENTRAT 
KOPERKU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna koperku 1:3

1521/1 KONCENTRAT 
KMINKU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna kminku 1:3

ARTYKUŁ NAZWA SKAD KONCENTRACJA

0924 EKSTRAKT CEBULI 
 NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna cebuli 1:20; 1:30; 1:50

0914 EKSTRAKT CZOSNKU 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna czosnku 1:20; 1:30; 1:50

0916 EKSTRAKT GAŁKI 
MUSZKATOŁOWEJ NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna gałki muszkatołowej 1:20; 1:30; 1:50

0901 EKSTRAKT GOŹDZIKA 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna goździka 1:20; 1:30; 1:50

0921 EKSTRAKT TYMIANKU 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna tymianku 1:20; 1:30; 1:50

0918 EKSTRAKT WĘDZONKI 
NA OLEJU 

olej jadalny, oleorezyna wędzonki 1:20; 1:30; 1:50

KONCENTRATY NATURALNYCH PRZYPRAW W PROSZKU

POZOSTAŁE AROMATYCZNO-SMAKOWE MIESZANKI
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD KONCENTRACJA

1519/1 KONCENTRAT 
KARDAMONU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna kardamonu 1:3

1526/1 KONCENTRAT 
JAŁOWCA 

maltodekstryna, sól, oleorezyna jałowca 1:3

1530/1 KONCENTRAT 
IMBIRU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna imbiru 1:3

1524/1 KONCENTRAT 
CEBULI 

maltodekstryna, sól, oleorezyna cebuli 1:3

1514/1 KONCENTRAT 
CZOSNKU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna czosnku 1:3

1516/1 KONCENTRAT GAŁKI 
MUSZKATOŁOWEJ 

maltodekstryna, sól, oleorezyna 1:3

1517/1 KONCENTRAT 
GOŹDZIKA 

maltodekstryna, sól, oleorezyna goździka 1:3

1533/1 KONCENTRAT 
TYMIANKU 

maltodekstryna, sól, oleorezyna tymianku 1:3

1527/1 KONCENTRAT 
WĘDZONKI 

maltodekstryna, sól, oleorezyna wędzonki 1:3

POSYPKI DEKORACYJNE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg masy

0615 MAROKO - posypka 
dekoracyjna 

przyprawy (marchew, gorczyca biała, cebula,  
papryka czerwona nać pietruszki) 5-25

0611 ZIOŁOWA - posypka 
dekoracyjna  

przyprawy (papryka zielona,  
pieprz czarny, cebula, szczypiorek), sól 5-25

0629 WŁOSKA - posypka 
dekoracyjna  

sezam, gorczyca biała kolendra, papryka czerwona, 
kurkuma, aromat pietruszki 5-25

0619 CEBULOWO-PIEPRZOWA -  
posypka dekoracyjna 

przyprawy (cebula, pieprz czarny, marchew, curry,  
papryka czerwona, nać pietruszki), sól 5-25

0610 ORION - posypka 
dekoracyjna 

przyprawy (papryka czerwona, gorczyca biała,  
pieprz czarny grys, cebula), papryka słodka, sól 5-25

0613 MYŚLIWSKA - posypka 
dekoracyjna 

przyprawy (papryka czerwona, pieprz czarny grys, 
kolendra), sól, maltodekstryna, glukoza, ekstrakt kminku 5-25

0622 SZLACHECKA - posypka 
dekoracyjna 

papryka czerwona, cebula, kminek, nać pietruszki 5-25

0603 BONA GRILL - posypka 
dekoracyjna 

papryka gorczyca, oregano, cebula, czosnek,  
majeranek, sól, maltodekstryna 5-25

0641 CYGAŃSKA - posypka 
dekoracyjna  

sól, glukoza, papryka słodka, papryka czerwona grys 5-25

0624 WĘGIERSKA - posypka 
dekoracyjna 

imbir, pieprz, cebula, papryka czerwona, marchew, 
majeranek, cukier, maltodekstryna 5-25

0601 NOWA - posypka 
dekoracyjna 

papryka czerwona grys, cebula, sól, maltodekstryna 5-25

0633 WIOSENNA - posypka 
dekoracyjna 

pieprz zielony grys, czosnek pieprz czarny grys,  
cebula, szczypiorek 5-25

POZOSTAŁE AROMATYCZNO-SMAKOWE MIESZANKI
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

1719 PROMIX 60 FBC

białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen 
Е407(25%), regulator kwasowości, stabilizatory 
(Е451, Е452) - 9%, wzmacniacz smaku i aromatu Е621 
(9%), przeciwutleniacz Е316 (2%), Е300

5-6,4 kg/100l 
solanki lub  
10-16g/kg 

surowca

1720 PROMIX 60 PF
białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen Е407, 
regulator kwasowości, stabilizatory  
(Е451, Е452) - 13,6%, przeciwutleniacz Е300 (3%)

10-22g/kg 
surowca

0733 EURO MIX  60 FZ BC 

białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen Е407, 
regulator kwasowości, stabilizatory (Е451, Е452)-
12,8%, regulator kwasowości, wzmacniacz smaku  
i aromatu Е621, przeciwutleniacze: Е316, Е300

10-22g/kg 
surowca lub 
5-6,4 kg/100l 

solanki

1721 PROMIX 4000 
EXTRA

karagen E407, cukry, regulator kwasowości, 
stabilizatory (Е451, Е452) - 15,6%,  
przeciwutleniacz Е300 (3%).

10-19g/kg 
surowca

1722 PROMIX 4000
cukry, karagen Е407, regulator kwasowości, 
stabilizatory (Е451, Е452), przeciwutleniacz Е300

10-15g/kg 
surowca

1723 PROMIX 400 С
białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen Е407, 
regulator kwasowości, stabilizatory (Е451, Е452), 
przeciwutleniacz  Е300

4kg/100l solanki

1724 PROMIX 100

białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen Е407, 
regulator kwasowości, stabilizatory (Е451, Е452), 
przeciwutleniacz  Е300, substancje zagęszczające  
(Е412, Е415), emulgator Е471

6,5kg/100l 
solanki

0754 EURO MIX К 30 

cukry, karagen E407, regulator kwasowości, 
stabilizatory (Е451, Е452) - 9%, białko zwierzęce 
wieprzowe, glutaminian sodu Е621(3%), 
przeciwutleniacze Е316(3%), Е300

3kg/100l solanki 
lub 8-12g/kg 

surowca

1726 PROMIX 80

białko zwierzęce wieprzowe, karagen Е407,  
regulator kwasowości, stabilizatory  
(Е451, Е452) - 10,65%, cukry, glutaminian sodu 
Е621(3%), przeciwutleniacz Е300, Е316(1,5%)

10-24g/kg 
surowca lub 
5-6,4 kg/100l 

solanki

0753 SOLANKA DO MIĘS 
KULINARNYCH 

białko zwierzęce wieprzowe,  
stabilizatory (Е451i, E452i), sól

4,5-6kg/100l 
solanki

MIESZANKI   
FUNKCJONALNE

SOLANKI

MIESZANKI FUNKCJONALNE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0706 EURO MIX BOCZEK 
35 

karagen Е407, białko zwierzęce wieprzowe,  
białko sojowe, stabilizatory (Е451, Е452), 
kwas askorbinowy- Е300, maltodekstryna, cukry

6kg/100l solanki

1743 SOLANKA DO 
BOCZKU 

białko zwierzęce wieprzowe, cukry, karagen Е407, 
regulator kwasowości, stabilizatory (Е451, Е452), 
aromat wieprzowiny, przeciwutleniacz  Е300, 
barwnik Е 120

7kg/100l solanki

ARTYKU NAZWA SKŁAD DOZOWANIE 
g/kg surowca

0815 EURO KUTER Х  
cukry, karagen Е407, regulator kwasowości, 
stabilizator (Е451, Е452) - 13,9%,  
przeciwutleniacz Е300(3%)

3-5

1728 KUTROMIX

żelatyna spożywcza, karagen Е407,  
regulator kwasowości Е451, stabilizator Е452 - 3,9%, 
glutaminian sodu Е621 (6,4%),  
przeciwutleniacze: Е316(3%), Е300

10-30

MIESZANKI  WSPOMAGAJĄCE KUTROWANIE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0833 КЕ 34D substancje zagęszczające: (Е412, Е415),  
emulgator Е471

0,5-2,5% do 
masy farszu, 
emulsji; przy 

wykorzystywaniu 
tłustego surowca 

proponowane 
dozowanie:  

2,5-5g/kg farszu

1725 EMULGIN emulgator Е471, glukoza, maltodekstryna 10-20g/kg farszu

0820 KUTRAL 
substancje zagęszczające: Е407, Е415, Е452, 
stabilizator: Е450 - 8%, regulator kwasowości: 
Е451(4%), maltodekstryna

10-25g/kg farszu

0813 EMULGATOR DO 
PASZTETÓW 

hydrolizat białka zwierzęcego, karagen Е407,  
cukry, stabilizator Е472с, wzmacniacz smaku  
i aromatu Е621, przeciwutleniacze Е316, Е300

10-20g/kg farszu

1742 EMULGATOR DO 
MIĘS W GALARECIE 

substancja zagęszczająca Е407, żelatyna, 
maltodekstryna, glukoza, ekstrakty przypraw 
(pieprz biały, pietruszka), nać pietruszki, aromat mięsa

40-50g/kg 
surowca

0806 EMULGATOR DO 
WĘDLIN 

białko zwierzęce, Е300 - kwas askorbinowy,  
Е331- cytrynian sodu, glukoza 4,5g/kg surowca

EMULGATORY

MIESZANKI FUNKCJONALNE
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STABILIZATORY

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg surowca

1729 KEBABMIX 

hydrolizat białka zwierzęcego, karagen Е407 (30%), 
cukry, regulator kwasowości E330, 
stabilizator (Е451, Е452) - 5,4%, maltodekstryna, 
przciwutleniacz Е300(3%)

10-30

0818 FOS MEAT stabilizatory: Е451i, E452i - (56% P2O5) 8

0606/1 STABILIZATOR  CK maltodekstryna, naturalny ocet w proszku 0,5-1

0830 STABILIZATOR  
STAB-MIX  

Е316- izoaskorbinian sodu, maltodekstryna,  
Е300- kwas cytrynowy, Е621- glutaminian sodu, 
glukoza

0,5-1

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg farszu

0817 KOLMIX - barwnik cukry, maltodekstryna, barwnik Е160с, wzmacniacz 
smaku i aromatu Е621, przeciwutleniacz Е316 0,25

1727 BARWNIK  
CARMINE-WSP 

glukoza, sól, barwnik  Е120 0,2-8

BARWNIKI

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0816 EURO FRESH konserwant  Е262, regulator kwasowości Е331, 
przeciwutleniacze Е300, Е301(3%)

2-5g/kg surowca, 
800-1000g/100l 

solanki

0818 FOS-MEAT stabilizatory: Е451i, E452i-(56% P2O5) 8g/kg surowca

KONSERWANTY

MIESZANKI FUNKCJONALNE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD PRZYGOTOWANIE 
MARYNATY

DOZOWANIE 
g/kg surowca

1046 MARYNATA 
DELIKATESOWA 

cebula, seler, marchew, 
kurkuma, pomidor, 
sezam, gałka 
muszkatołowa, cukier, 
sól, zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1045 MARYNATA 
MIODOWA CHILII 

miód, pieprz ziołowy, 
papryka, koper, kminek, 
cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1100 MARYNATA BBQ 

pomidor, papryka,  
pieprz ziołowy, czosnek, 
kminek, aromat 
wędzonki, aromat śliwki, 
cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1044 MARYNATA 
CZOSNKOWA 

czosnek, gorczyca,  
pieprz ziołowy, 
pietruszka nać, koper, 
cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

0827 MARYNATA DO 
GRILA EXTRA

maltodekstryna,  
pieprz ziołowy, cebula, 
oregano, rozmaryn, 
glukoza, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1063
MARYNATA 
ZIOŁOWO- 
MAŚLANA 

pieprz ziołowy, gorczyca, 
koper, cebula, oregano, 
kurkuma, pietruszka nać, 
cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

MARYNATY DO MIĘS

MARYNATY DO MIĘS
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD PRZYGOTOWANIE 
MARYNATY

DOZOWANIE 
g/kg surowca

1017 MARYNATA 
PAPRYKOWA 

maltodekstryna, sól, 
papryka, cukier, cebula, 
zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1105 MARYNATA WIEJSKA 

cebula smażona, 
czosnek, pieprz ziołowy, 
pietruszka nać, cząber, 
cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1016 MARYNATA 
POMIDOROWA 

papryka, bazylia, 
tymianek, oregano, 
cukier, sól, pomidor 
w proszku, aromaty, 
zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1041 MARYNATA 
FRANCUSKA 

kolendra, czosnek, 
papryka, gałka 
muszkatołowa, pieprz 
ziołowy, tymianek, 
gorczyca, oregano, pieprz 
czarny, sól, cukier, aromaty, 
zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej marynaty
-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

MARYNATY DO MIĘS



25

PRODUKTY  
GARMAŻERYJNE
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Marynaty i sosy podnoszą smakowitość 
i polepszają wygląd zewnętrzny wyrobom 
mięsnym, rybnym i warzywnym.
Nadają im niepowtarzalny smak, delikatność 
i odpowiednią konsystencję.

Dania kulinarne to bardzo szeroka gama 
asortymentowa, która pozwala odciążyć 
gospodynie domowe i urozmaicić posiłki –  
co się z tym wiąże powinny być smaczne  
i zdrowe.

Nasze mieszanki smakowe oparte są na 
naturalnych składnikach, a kompozycje 
przypraw dobrane tak, aby zaspokajały 
najbardziej wybredne podniebienia.
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MIESZANKI  
AROMATYCZNO-SMAKOWE

DLA FARSZU, KOTLETÓW, 
HAMBURGERÓW

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

1223 PRZYPRAWA  
DO MIELONEGO

sól, cebula, czosnek granulowany, pieprz ziołowy, 
papryka słodka, pieprz czarny, majeranek susz 10-30

1745 CURRY OSTRE
kolendra mielona, pieprz ziołowy, pieprz biały, 
kurkuma, papryka słodka, kminek mielony, imbir 
mielony, ziele angielskie mielone, kolendra nać

10-30

1746 CURRY ŁAGODNE
kolendra mielona, kurkuma, gorczyca mielona, 
kminek mielony, imbir mielony, pieprz ziołowy, 
kolendra nać

10-30

1193 PRZYPRAWA  
DO MIĘS

sól, cebula mielona, kminek mielony, kolendra 
mielona, pieprz ziołowy, kurkuma, czosnek 
granulowany, koper owoc, goździk mielony,  
kolendra nać

10-30

1736 PRZYPRAWA  
DO SŁONINY

cebula grys, kminek ziarno, majeranek susz,  
czosnek granulowany, papryka słodka 10-30

1233 PRZYPRAWA  
DO WIEPRZOWINY

sól, pieprz ziołowy, papryka słodka, papryka ostra, 
mięta, czosnek 10-30

1747 PRYPRAWA  
DO WOŁOWINY

sól, czosnek, gałka muszkatołowa, cukier, kminek, 
pieprz czarny, kolendra 10-30

1229 GYROS
przyprawy (cebula, curry, oregano, papryka słodka, 
pieprz ziołowy, kolendra, czosnek, pieprz czarny),  
sól, cukier

10-30

1316
PRZYPRAWA DO 
HAMBURGERÓW 

DROBIOWYCH

cebula, czosnek, imbir, pieprz ziołowy,  
papryka słodka, papryka ostra, sól 10-30
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DLA SZASZŁYKÓW, KEBABA, 
KURCZAKÓW ITD

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

1259 PRZYPRAWA 
 DO KURCZAKA

sól, papryka słodka, curry, czosnek, imbir, papryka ostra 10-30

1225 PRZYPRAWA  
DO GRILLA

sól, papryka słodka, kolendra, pieprz czarny,  
czosnek grys, majeranek susz, pieprz ziołowy,  
gałka muszkatołowa, cukier

10-30

1228/2
PRZYPRAWA 

 DO KURCZAKA 
Z ROŻNA

sól, papryka słodka, czosnek, pieprz ziołowy, oregano, 
rozmaryn, cebula mielona 10-30

0086 PRZYPRAWA  
DO WĘDZONEK

czosnek, cukier, gorczyca, kolendra grys, liść laurowy 
mielony, ziele angielskie mielone, pieprz czarny mielony 10-30

1299 PRZYPRAWA DO 
SZASZŁYKÓW

sól, papryka ostra, cukier, papryka słodka, imbir, 
czosnek mielony, cynamon, gorczyca mielona,  
liść laurowy mielony, ziele angielskie mielone

10-30

1219 KURCZAK  
PO KRÓLEWSKU

ekstrakty przypraw (czosnek, papryka słodka, 
papryka ostra), sól, curry, imbir, papryka słodka 10-30

1232
SMACZEK- 

PRZYPRAWA  
DO DAŃ MIĘSNYCH

przyprawy (cebula, curry, gorczyca, czosnek, por,  
papryka słodka, marchew, pietruszka nać), sól 10-30

1259 PRZYPRAWA  
DO KURCZAKA

przyprawy (papryka słodka, czosnek, papryka ostra, 
curry), sól 10-30

1230 KEBAB przyprawy (kolendra, imbir, czosnek, curry, bazylia, 
oregano, marchew), sól 10-30

1296 PRZYPRAWA  
DO ŻEBEREK

przyprawy (czosnek, imbir, gorczyca, papryka słodka, 
pieprz czarny), ekstrakty przypraw (papryka słodka, 
czosnek, papryka ostra), maltodekstryna, sól

10-30

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE
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DLA KIEŁBAS GARMAŻERYJNYCH

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

0084 KIEŁBASA KRESOWA czosnek granulowany, kolendra mielona, kminek 
mielony, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny, sól 10-12

0148/2 WIEJSKA
czosnek granulowany, gorczyca mielona, kolendra 
mielona, glutaminian sodu E621, maltodekstryna, 
ekstrakty przypraw (kminek, imbir, papryka słodka), sól

5

N003 TURYSTYCZNA
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, 
majeranek), maltodekstryna, glutaminian sodu E621, 
cukier, gałka muszkatołowa, cebula mielona, sól

10

0194 PODWAWELSKA
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek,  
pieprz czarny), cukier, maltodekstryna,  
glutaminian sodu E621, sól

5

0182 CZOSNKOWA
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz czarny, kolendra, 
majeranek, papryka ostra), aromat wieprzowiny, 
glutaminian sodu E621

6-8

0184 STAROPOLSKA
czosnek, pieprz czarny, maltodekstryna, sól, 
ekstrakty przypraw (pieprz czarny, czosnek,  
kolendra, papryka ostra)

7-8

0081/2 POLSKA PIECZONA
czosnek granulowany, ekstrakty przypraw  
(pieprz czarny, czosnek, majeranek), maltodekstryna, 
glutaminian sodu E621, sól, majeranek suszony

8-10

0319 KRAKOWSKA 
DROBIOWA

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, kolendra, czosnek, 
liść laurowy), glukoza, glutaminian sodu E621, 
przeciwutleniacz Е316 (1,5%)

6-10

0005 ŻURKOWA
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały), glukoza, 
pieprz czarny, majeranek, gorczyca biała, cebula, 
przeciwutleniacz Е300

10-20

111 GRILLOWA
ekstrakty przypraw (papryka ostra, czosnek, 
majeranek, pieprz czarny), glukoza,  
majeranek suszony, przeciwutleniacz Е300

5-12

0255/1 WIEJSKA czosnek, pieprz czarny, majeranek, bazylia, sól 10-30

0128 KABANOSY
ekstrakty przypraw (papryka ostra, pieprz czarny, 
gałka muszkatołowa, kminek), kminek susz, 
przeciwutleniacz Е300

6-8

0254 KIEŁBASA 
GOSPODARZA

czosnek, pieprz czarny, oleorezyna pieprzu czarnego 8-12

1731 FRANKFUTERKI ekstrakty przypraw (papryka ostra, gałka muszkatołowa, 
pieprz czarny), glukoza, przeciwutleniacz Е300 8-10
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

127 PIEPRZOWA
ekstrakty przypraw (pieprz biały, papryka ostra, papryka 
słodka, goździk, pieprz czarny), pieprz zielony grys, 
pieprz biały grys, cebula grys, przeciwutleniacz Е300

10-15

0071 BAŁTYCKA ziele angielskie, goździk, cynamon, papryka słodka 10-30

1732 FRANCUSKA czosnek, cebula, papryka, majeranek, pieprz czarny, 
pieprz ziołowy, sól 20-25

0843 SZASZŁYKOWA maltodekstryna, cebula, glukoza, marchew, czosnek, 
cukier, sól, pomidor w proszku 24-28

0423 TURYSTYCZNA maltodekstryna, pieprz biały, pieprz czarny, czosnek, 
liść laurowy, cebula mielona, sól, aromat mięsny 8-10

0181 SENATORSKA ekstrakty przypraw (pieprz biały, papryka), 
przeciwutleniacz E300, aromat wędzonki 4-8

1734 KEBAB IZMIR
ekstrakty przypraw (papryka słodka, czosnek,  
pieprz biały, bazylia, oregano, cynamon), 
przeciwutleniacz E316

15-30

1733 KEBAB ORIENT
ekstrakty przypraw (papryka słodka, czosnek,  
pieprz biały, cynamon, kminek, kolendra), sól,  
oregano, przeciwutleniacz E316

10-30

0067 SUCHA DROBIOWA
maltodekstryna, glukoza, czosnek, pieprz czarny, 
glutaminian sodu E621, aromaty: becon,  
kurczak pieczony, wędzonka

2-8

011 KRAKOWSKA 
PARZONA

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, pieprz biały, 
czosnek, kolendra), przeciwutleniacz E300 5-7

129 PIEPRZOWA
ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały),  
aromat beconu, glukoza, grzyby w proszku, 
przeciwutleniacz Е300

5-15

1735 ROZKOSZNA czosnek, pieprz czarny, sól, cukier, ekstrakt czosnku 12-15

0076 BIAŁA LUX ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek), 
glukoza, czosnek granulowany, aromat wieprzowiny, sól 6-8

0121 GOSPODARSKA cebula grys, czosnek granulowany,  
gorczyca biała, pieprz czarny 7

0033 ZWYCZAJNA ekstrakty przypraw (pieprz biały, gałka muszkatołowa, 
liść laurowy, papryka ostra), aromat wieprzowiny, sól 5-10

0031 KIEŁBASA 
CODZIENNA

ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały,  
papryka ostra), cebula mielona, pieprz ziołowy,  
czosnek granulowany, glukoza, sól

5-8

0083 POLSKA MIX
ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek, 
papryka ostra), czosnek granulowany, imbir,  
pieprz czarny grys, glukoza, sól

20-25

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

0126/1 MYŚLIWSKA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, jałowiec,  
czosnek, papryka ostra), jałowiec grys 6-8

0125 JAŁOWCOWA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, jałowiec,  
czosnek, papryka ostra), jałowiec owoc 5-7

0308 PYSZNA DROBIOWA aromat kurczaka, czosnek, pieprz czarny,  
serwatka w proszku, sól, glutaminian sodu E621 7

0430 KIEŁBASA 
GOSPODYNI

cebula, czosnek, majeranek, pieprz biały, glukoza, sól 8-12

0056 PODHALAŃSKA ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek), 
czosnek, glukoza, aromat wieprzowiny, sól 20

0080 BIAŁA ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz czarny, pieprz biały) 5

0074 LEŚNA
serwatka w proszku, glutaminian sodu E621, 
maltodekstryna, sól, aromaty: grzybowy, cebulowy, 
pieprzu białego, nać pietruszki

7-9

0187 KROŚNIEŃSKA ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały), glukoza, 
imbir, aromat beconu, aromat wieprzowiny 6

0107 DOMOWA ekstrakty przypraw (pieprz biały, czosnek, majeranek, 
papryka ostra) 5

0001 TURYŃSKA czosnek granulowany, cebula mielona, pieprz ziołowy, 
sól, kolendra, goździk, glutaminian sodu E621 5

0854 KIEŁBASKI 
WĘDZONE

ekstrakty przypraw (gałka muszkatołowa, pieprz 
biały), pieprz biały mielony, pieprz czarny mielony, 
sól, aromat wędzonki, glukoza

5-8

1321 KIEŁBASA 
HOLENDERSKA

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, czosnek, 
majeranek, papryka ostra), majeranek susz 5-7

0106 KIEŁBASA 
SZLACHECKA 

ekstrakty przypraw (pieprz czarny, kminek),  
aromat mięsa, sól, czosnek mielony, kminek ziarno 7

0852 KIEŁBASA 
BAWARSKA

cebula mielona, pieprz ziołowy, czosnek granulowany, 
maltodekstryna, sól, kwas cytrynowy, cukier 5-7

0065 PODLASKA ekstrakty przypraw (pieprz czarny, papryka ostra, 
czosnek, kminek, kolendra) 5-7

0048 KIEŁBASA 
OGNISKOWA

ekstrakty przypraw (czosnek, pieprz biały, cebula, 
papryka ostra). 10-15

005 KRAKOWSKA maltodekstryna, glukoza, czosnek, gałka muszkatołowa, 
kolendra, pieprz biały, cukry, aromat wędzonki 7-10

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE
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DO PIEROGÓW

MARYNATY

MIESZANKI AROMATYCZNO-SMAKOWE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE
g/kg

1010 PRZYPRAWA  
DO PIEROGÓW 5

sól, pieprz czarny, pieprz ziołowy, cebula smażona, 
ziele angielskie mielone. 10-30

1008 PRZYPRAWA 
DO PIEROGÓW 3

sól, kolendra mielona, gorczyca mielona, czosnek 
mielony, majeranek mielony, liść laurowy mielony, 
ziele angielskie mielone, pieprz czarny mielony, 
kolendra nać mielona

10-30

1007 PRZYPRAWA  
DO PIEROGÓW 2

sól, papryka słodka, kolendra mielona, koper nać 
mielony, por mielony, pieprz czarny mielony,  
ziele angielskie mielone, liść laurowy mielony, 
marchew mielona, kolendra nać mielona

10-30

1006 PRZYPRAWA  
DO PIEROGÓW 1

sól, papryka słodka, kolendra mielona, cebula 
mielona, nać pietruszki mielona, czosnek mielony, 
pieprz czarny mielony, kolendra nać mielona

10-30

1009 PRZYPRAWA  
DO PIEROGÓW 4

sól, gałka muszkatołowa mielona, kolendra mielona, 
kminek mielony, pieprz czarny mielony,  
kolendra nać mielona

10-30

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD PRZYGOTOWANIE 
MARYNATY

DOZOWANIE
 g/kg

1046 MARYNATA 
DELIKATESOWA

cebula, seler, marchew, 
kurkuma, pomidor, sezam, 
gałka muszkatołowa, cukier, sól, 
zagęstnik: błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1045 MARYNATA 
MIODOWA CHILII

miód, pieprz ziołowy, papryka, 
koper, kminek, cukier, sól, 
zagęstnik: błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300
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ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD PRZYGOTOWANIE 
MARYNATY

DOZOWANIE
 g/kg

1100 MARYNATA BBQ

pomidor, papryka, pieprz 
ziołowy, czosnek, kminek, 
aromat wędzonki, aromat 
śliwki, cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1044 MARYNATA 
CZOSNKOWA

czosnek, gorczyca, pieprz 
ziołowy, pietruszka nać, koper, 
cukier, sól, zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

0827 MARYNATA DO 
GRILA EXTRA

maltodekstryna, pieprz ziołowy, 
cebula, oregano, rozmaryn, 
glukoza, sól, zagęstnik: błonnik 
cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1063
MARYNATA 
ZIOŁOWO- 
MAŚLANA

pieprz ziołowy, gorczyca, koper, 
cebula, oregano, kurkuma, 
pietruszka nać, cukier, sól, 
zagęstnik: błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1017 MARYNATA 
PAPRYKOWA

maltodekstryna, sól, papryka, 
cukier, cebula, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1105 MARYNATA WIEJSKA

cebula smażona, czosnek, 
pieprz ziołowy, pietruszka nać, 
cząber, cukier, sól, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1016 MARYNATA 
POMIDOROWA

papryka, bazylia, tymianek, 
oregano, cukier, sól, pomidor 
w proszku, aromaty, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300

1041 MARYNATA 
FRANCUSKA

kolendra, czosnek, papryka,  
gałka muszkatołowa, pieprz 
ziołowy, tymianek, gorczyca, 
oregano, pieprz czarny, sól,  
cukier, aromaty, zagęstnik: 
błonnik cytrusowy

-340g suchej 
marynaty

-360g oleju jadalnego
-300g wody

200-300
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MIESZANKI FUNKCJONALNE

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

1729 KEBABMIX 

białko zwierzęce wieprzowe, karagen Е407(30%), 
cukry, regulator kwasowości, stabilizator  
(Е451, Е452) - 5,4%, maltodekstryna,  
przeciwutleniacz Е300(3%)

10-30g/kg surowca

0818 FOS- MEAT  stabilizatory: Е451i, E452i - (56% P2O5) 8g/kg surowca

0606/1 STABILIZATOR CK  maltodekstryna, ocet w proszku 0,5-1g/kg surowca

0830 STABILIZATOR  
STAB-MIX 

Е316- izoaskorbinian sodu, maltodekstryna,  
Е300- kwas askorbinowy, Е621- glutaminian sodu, glukoza 0,5-1g/kg surowca

STABILIZATORY

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

1750 POLEPSZACZ  
DO CIASTA

mąka pszenna, gluten, proszek jajeczny, kurkuma, 
maltodekstryna, sól

1,5-2% 
do masy mąki

POLEPSZACZ DO CIASTA

ARTYKUŁ NAZWA SKŁAD DOZOWANIE

0833 КЕ 34D zagęstniki (Е412, Е415), 
emulgator Е471

0,5-2,5% do ogólnej masy farszu, emulsji; 
przy wykorzystaniu tłustego surowca 

proponowana dawka to 2,5-5g/kg farszu

1725 EMULGIN emulgator Е471, glukoza, maltodekstryna 10-20g/kg farszu

0820 KUTRAL
substancje zagęszczające Е407, Е415, Е452, 
stabilizator Е450 - 8%, regulator kwasowości 
Е451(4%), maltodekstryna

10-20g/kg farszu

0813 EMULGATOR  
DO PASZTETU

białko zwierzęce wieprzowe, karagen Е407, 
cukry, stabilizator Е472с, glutaminian sodu Е621, 
przeciwutleniacze  Е316, Е300

10-20g/kg farszu

1742
EMULGATOR  
DO MIĘS W 
GALARECIE

karagen Е407, żelatyna, maltodekstryna, glukoza, 
ekstrakty przypraw (pieprz biały, pietruszka), 
pietruszka nać, aromat mięsa

40-50g/kg surowca

0806 EMULGATOR  
DO WĘDLIN

białko zwierzęce wieprzowe, Е300- przeciwutleniacz, 
Е331- cytrynian sodu, glukoza 4,5g/kg surowca

SUBSTANCJE ZAGĘSZCZAJĄCE
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