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brutto

ananasy plastry w syropie 565g szt 120
barszczyk czerwony koncentrat 330 

ml  o zawartości: zagęszczony sok z 

buraków ćwikłowych nie mniej niż 

14%, pasteryzowany, butelka szklana

szt 60

baton mleczny21,50g szt 200

bazylia 10g szt 20

brzoskwinia w syropie 820g szt 60

budyń 40g szt 200

bułka tarta 450g szt 300

buraczki tarte 900g szt 150
chili pieprz cayenne mielone owoce 

papryki krzewiastej 20g zawierające 

chili drobno sproszkowana 

pochodząca z Indii, Węgier lub 

Hiszpanii 

szt 10

chrzan tarty 200 g o  zawiertości 

chrzanu 50%, słoik szklany)
szt 40

cukier kryształ 1kg szt 200

cukier puder 400g szt 30

cukier waniliowy 32g szt 60

cukierki czekoladowe kg 20

cukierki owocowe kg 20

cynamon 20g szt 10

czekolada 100g szt 200

czekolada 300g szt 200

czosnek  granulowany 20 g szt. 15

dynia łuskana 200g szt. 15

dżem 1,05kg ,dżem niskosłodzony, 

truskawkowy, wiśniowy, z czarnej 

porzeczki zawierajacy: owoce w ilości 

40g na 100g produktu

szt 20

dżem280g niskosłodzony, 

truskawkowy, wiśniowy, z czarnej 

porzeczki zawierajacy minimum 

owoców w ilości 40g/100g gotowego 

produktu

szt 500

estragon suszony 20g szt. 10

fasola "Piękny Jaś" 400g szt 60

fasola czerwona konserwowa 300g z 

samootwieraczem
szt 100

fasola perłowa 400g szt 60

fasolka konserwowa 880g szt 200
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galaretka owocowa   75 g szt 200

gałka muszkatałowa 10g szt 10

goździki 15g szt 20

groch łuskany 400g szt 120

groszek kons. 400g z 

samootwieraczem
szt 140

herbata czarna w torebkach 

zawierająca 100szt w opakowaniu 

zawierająca nie mniej niż 1,4g 

mieszanki herbat w torebce

szt 300

herbata owocowa w torebkach 

opakowanie 40g zawierająca nie 

mniej niż 2g mieszanki herbat w 

torebce

szt 100

herbata zielona w torebkach 

opakowanie  40g  zawierająca nie 

mniej niż 1,3g mieszanki herbat w 

torebce

szt 60

imbir mielony 20g szt 10

kakao 80g (kakao ciemne, wysokiej 

jakości z zawartością tłuszczu 

kakaowego nie więcej niż 12%

szt 50

kapary 100g szt 60

kasza 4szt x 100g szt 200

kasza gryczana 1 kg szt. 20

kasza jaglana 1 kg szt. 50

kasza jęczmienna 1kg szt 50

kasza kuskus 1 kg szt. 20

kasza manna 1 kg szt 20

kasza pęczak 1 kg szt. 20

kawa naturalna rozpuszczalna 100g szt 10
kawa zbożowa rozpuszczalna 150g 

mieszanka zbóż bez dodatku kawy 

naturalnej

szt 80

ketchup pikantny 380g  o zawartości: 

pomidorów nie mniej niż 160g/100g 

produktu, przeciery z selera nie mniej 

niż 7,3%, cebula 6,7% słoik 

szt. 30

ketchup pikantny 970g  o zawartości: 

pomidorów nie mniej niż 160g/100g 

produktu, przeciery z selera nie mniej 

niż 7,3%, cebula 6,7% słoik 

szt 200

kisiel 40g szt 200

kminek 20g szt 10

koncentrat pomidorowy 30%  300g 

bez konserwantów
szt 250

kotlet sojowy 100g szt 40

kukurydz kons. 400g z 

samootwieraczem
szt 200

kurkuma 12g szt 6

kwasek cytrynowy 50g szt 80

liście laurowe 15g szt 60

lizaki szt 220

majeranek 20g szt 40



majonez  260g szt 200

majonez  620g szt 200

makaron gniazdko wstążka  400g  

skład: mąka makaronowa pszenna, 

tłuszczu nie więcej niż 1,4g/100g 

produktu, węglowodanów nie więcej 

niż 70g, błonnik nie mniej niż 3g

szt 250

makaron kokardka400g  skład: mąka 

makaronowa pszenna, tłuszczu nie 

więcej niż 1,4g/100g produktu, 

węglowodanów nie więcej niż 70g, 

błonnik nie mniej niż 3g

szt 150

makaron orzo w kształcie ryżu-

opakow.250g
szt. 50

makaron ryżowy nitki 3 mm-opakow. 

400g
szt. 50

makaron spagetti  400g  skład: mąka 

makaronowa pszenna, tłuszczu nie 

więcej niż 1,4g/100g produktu, 

węglowodanów nie więcej niż 70g, 

błonnik nie mniej niż 3g

szt 200

makaron świderki 400g  skład: mąka 

makaronowa pszenna, tłuszczu nie 

więcej niż 1,4g/100g produktu, 

węglowodanów nie więcej niż 70g, 

błonnik nie mniej niż 3g

szt 200

makaron zacierka 250g szt 40

mąka pszenna typ 500 wrocławska 

1kg 
szt 300

mąka ziemniaczana 500g szt 20

migdały płatki 70g szt. 15

miód pszczeli nektarowy 

wielokwiatowy 900g szklany słoik
szt 200

mozarella w zalewie125g mini kulki szt 80

mus jabłkowy 810g szt 50

musztarda stołowa 190g o składzie: 

sól nie więcej niż 2,5g/100g, 

węglowodany w tym cukry nie więcej 

niż 6,8g/100g gotowego produktu

szt 300

ocet 10% 0,5l szt 40

ocet balsamiczny 500ml szt. 15

ogórki konserwowe 0,9 l szt 260

olej rzepakowy 1l z pierwszego 

tłoczenia, filtrowany na zimno
szt 600

oliwa z oliwek najwyższej jakości z 

pierwszego tłoczenia 500 ml w 

szklanej butelce

szt 20

oliwki zielone nadziewane pastą 

paprykową 190g
szt 40

oregano 10g szt 20

orzechy nerkowca 300g szt. 10

orzechy pistacje 100 g szt. 10

orzechy włoskie łuskane 70g szt 60

papryka konserwowa 0,9l szt 180

papryka mielona słodka 20g szt 40



pieczarki marynowane 290g szklany 

słoik
szt 20

pieprz cytrynowy 20g szt 20

pieprz naturalny mielony 20g szt 150

pieprz ziołowy 20g szt 10

płatki kukurydziane 250g szt 1500

płatki owsiane błyskawiczne 500g szt 80

podgrzybek suszony cały 20g szt 50

pomidory całe  w sosie własnym bez 

skóry w puszcze 400g
szt. 40

pomidory całe bez skórki puszka 3kg 

w soku pomidorowym, bez 

konserwantów, produkt 

pasteryzowany

szt 20

pomidory suszone z ziołami w 

oliwie,szklany słoik
szt 80

proszek do pieczenia 36g szt 20
przypara do potraw naturalna bez 

glutaminianu sodu, substancji 

konserwujących, barwników  200g

szt. 150

przyprawa curry  25g o zawartości: 

kurkuma nie mniej niż 18%, 

kozieradka, kolendra nie mniej niż 

14,5%, czosnek, kmin rzymski nie 

mniej niż 4,8%, cynamon, imbir, 

goździki, papryka słodka,gałka 

muszkatałowa, chili 

szt 20

przyprawa do gyrosa 30 g o 

zawartości: sól nie więcej niż 

39g/100g produktu, cukier nie więcej 

niż 17g/100g produktu, kolendra nie 

mniej niż 10%, czosnek nie mniej niż 

10%

szt 100

przyprawa do kurczaka złocista30g 

bez dodatku glutaminianu 

monosodowego o zawartości: 

papryka słodka nie mniej niż 14%, 

czosnek nie mniej niż 5,8%, kurkuma, 

kozieradka nie mniej niż 2,4%

szt 50

przyprawa do ryb 20g szt 20
przyprawa w płynie 1 l o zawartości: 

ocet, glukoza, ekstrakt drożdży, 

aromat, butelka szklana z 

wielorazową zakrętką

szt 25

rodzynki 100g szt 60

ryż 1kg szt 60

ryż paraboliczny 100g x 4szt szt 300

sałatka szwedzka 0,9l szt 50

seler konserwowy 320g szklany słoik szt 30

ser camembert120g naturalny szt 120

słonecznik  łuskany 100g szt. 15

soda oczyszczana 50g szt 40

sok owocowy 0,3l szt 200

sok z kapusty kiszonej 0,5 l szt 15



sos sałatkowy  9 g  o zawartości: 

czosnek nie mniej niż 3,6 %, natka 

pietruszki nie mniej niż 2,6 %, 

oregano 2,3%, przyprawy i zioła nie 

mniej niż 13,6%, cebula szalotka, 

ziarna gorczycy, tłuszcz palmowy

szt 250

sos sojowy 150ml  o zawartości: 

nasiona soi nie mniej niż 34%, butelka 

szklana 

szt 25

sól o niskiej zawartości sodu-sól 

morska jodowana o obniżonej 

zawartości sodu o składzie;sól 

morska jodowana70%,sól 

potasowa,KCL30% zawartości jodanu 

potasu3,9% +/- 1,3mg/100g soli

szt 100

syrop owocowy 420ml o  zawartości 

min.65% ekstraktu,bez 

konserwantów i barwników, butelka 

szklana 

szt 200

szczaw konserwowy 385g szt 60

śliwka drylowana suszona250g szt 20

vegeta 200g szt 150

wafel 46g w polewie   czekoladowej szt 400

wanilia w laskach 2 g szt. 15

woda mineralna 0,5 szt 200

woda mineralna 1,5 szt 1000

ziele angielskie ziarniste 20g 

wysuszone w sposób naturalny
szt 60

zioła prowansalskie 10g szt 30
żelatyna wieprzowa z przyprawami 

do mięs i ryb  40g o zawartości; 

żelatyna wieprzowa nie mniej niż 

45%, warzywa suszone

szt 50

żurek kujawski 0,5l szt 150

x   Razem


