Nazwa produktu
Parówki Paryżanki
Parówki Balbinki dla dzieci
Parówki Paryżanki z serem
Parówki Paryżanki paprykowe
Sądecka woda życia - wysokonasycona, magnezowo-wapniowa
Sądecka woda życia - niskonasycona, magnezowo-wapniowa
Woda Kosher - magnezowo-wapniowa
Sądecka naturalna woda średniozmineralizowana - wysokonasycona
Sądecka naturalna woda średniozmineralizowana - niskonasycona
Czekolada deserowa
Czekolada mleczna
Czekolada cappucino
Czekolada truskawkowo-jogurtowa
Czekolada nugatowa
Czekolada winiakowo-truflowa
Czekolada gorzka 74% kakao
Konfotura wieloowocowa
Konfotura czarna porzeczka
Powidła śliwkowe
Baton kokosowy
Baton jogurtowy
Baton cappucino
Ciastka podwójne z masą
Napój w proszku cappucino
Napój w proszku kawowy
Smarowidła jabłko-gruszka
Smarowidła jabłko-gruszka-morela
Smarowidła jabłko-gruszka-śliwka
Dżem agrest
Dżem ananas
Dżem brzoskwinia

Marka

Firma
Pekpol

Profit

SchneeKoppe

Siroperie Meurens
BioFan

BioFan
Dżem jagoda
Dżem malina
Dżem śliwka
Dżem truskawka
Dżem wiśnia
Dżem morela
Dżem czarna porzeczka
Dżem czerwona porzeczka
Kruche ciastka z sezamem
Kruche ciastka z orzechami
Kruche ciastka z kokosem
Kruche ciastka waniliowe
Kruche ciastka kakaowe
Herbatniki Bartusie
Herbatniki Buszejki
Herbatniki Gwiazdki
Herbatniki Mieszanka
Fruktoza
Ketchup łagodny
Ketchup śliwkowy
Majonez kielecki
Majonez omega
Majonez z czosnkiem
Sos chrzanowy
Sos cygański
Sos curry
Sos czosnkowy
Sos tatarski
Przysmak świętokrzyski
Jogurt kremowy kokosowo-migdałowy
Jogurt kremowy makowo-migdałowy
Jogurt kremowy stracciatella
Jogurt kremowy kawowy

BioFan

Społem Kielce

Bakoma

Bakoma

Jogurt kremowy orzechowy z wiórkami czekoladowymi
Jogurt kremowy o smaku mięty z wiórkami czekoladowymi
Jogurt kremowy truskawkowy
Jogurt 7 zbóż z brzoskwiniami
Jogurt 7 zbóż ze śliwkami
Jogurt 7 zbóż z truskawkami
Dietetyczne ciasteczka maślane o smaku pomarańczowym słodzone wyłącznie fruktozą
Dietetyczne ciasteczka maślane słodzone wyłącznie fruktozą
Dietetyczne ciasteczka maślane z orzechami słodzone wyłącznie fruktozą
Dietetyczne ciasteczka orzechowo-czekoladowe słodzone wyłącznie fruktozą
Dietetyczne ciasteczka z nadzieniem wiśniowym słodzone wyłącznie fruktozą
Sandacz
Panga
Mintaj
Morszczuk
Łosoś
Miruna
Kargulena
Dorsz grenlandzki/czarniak
Halibut
Tilapia
Miętus
Sola
Chałwa sezamowa słodzona fruktozą w tacce
Chałwa sezamowa macedońska słodzona fruktozą w puszce
Chałwa sezamowa macedońska z pistacjami
Chałwa sezamowa macedońska z migdałami
Chałwa sezamowa waniliowa
Chałwa sezamowa z migdałami
Chałwa sezamowa z pistacjami
Chałwa sezamowa z miodem
Chałwa sezamowa z orzechami ziemnymi
Chałwa sezamowa z kakao

Bakoma

Bakoma

Dla słodkich

Dla słodkich

Abramczyk

Abramczyk

Sezamki
Filled plain chocolate with peppermint filling with sweeteners
Filled milk chocolate with praline-creme and fructose
Frankonia filled milk chocolate with rhum filling with fruktose
Frankonia plain chocolate 74% cacao and cinnamon with fruktose
Frankonia white chocolate with fruktose
Frankonia coconut filled bar with fruktose andinulin coated with whole milk chocolate with fructose
Milk chocolate with nuts and fructose
Milk-almond-hazelnut chocolate bar with fructose
Frankonia milk chocolate with fructose
Milk mocca chocolate bar with fructose
Strawberry-yoghurt filled milk chocolate bar with fructose
Strawberry-skimmed milk yoghurt-bar with crispy cereals and fructose
Hazelnut praline bar with crispy cereals and fructose
Frankonia marzipan filled bar with fructose - coated with chocolate with fructose
Orange flavour sandwich wafer with fructose
Lemon flavour sandwich wafer with fructose
Cocoa flavour sandwich wafer with fructose
Butter biscuits with fructose
Brokuł
Kalafior
Szpinak
monoprodukty
Fasolka szparagowa
Groszek zielony
Marchew
Pieczarki
Włoszczyzna
mieszanka
Mieszanka chińska
Warzywa na patelnię z pieczarkami
Warzywa na patelnię z pieczarkami i koperkiem
warzywa na patelnię
Warzywa na patelnię z ziemniakami i koperkiem
Warzywa na patelnię z ziemniakami
Warzywa na patelnię

Frankonia

Unifreeze

Unifreeze

Mieszanka wieloowocowa
Truskawki
Wiśnie
Śliwka
Zupa pieczarkowa
Zupa kalafiorowa
Zupa kapuśniak
Zupa grzybowa
Barszcz ukraiński
Gnocchi ziemniaczane
Kartacze z mięsem
Kluski na parze/pyzy drożdżowe
Kluski śląskie z mięsem
Naleśniki z jabłkami
Pyzy z mięsem
Pyzy ziemniaczane
Uszka z grzybami
Uszka z kapustą i grzybami
Uszka z pieczarkami
sok pomidorowy
sok pomidorowy pikantny
sok z buraków z jabłkiem
sok pomidorowy z imbirem
sok wielowarzywny
sok pomidorowy z polskimi ziołami
Sok pomidorowy z selerem naciowym

owoce

zupy

Jawo

Jawo

Dawtona

Dawtona

