KATALOG
PRODUKTOWY

Od dwudziestu pięciu lat

Nasze produkty gotowane są tylko
ze świeżych jabłek przez cały rok.

konsekwentnie realizujemy naszą słodką pasję. Obejmuje ona między innymi produkcję wysokiej klasy nadzień owocowych przeznaczonych do profesjonalnego zastosowania w branży
cukierniczo–piekarniczej. Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju,
dlatego do jego potrzeb zawsze podchodzimy indywidualnie i z największą troską. Służymy
mu swoją fachową wiedzą i doświadczeniem, by mógł wybrać najbardziej odpowiednie dla
siebie produkty.
Wszelkie jego życzenia traktujemy ambicjonalnie, gotowi opracować nową, unikalną
recepturę, dopasowaną do Klienta w każdym calu. Starannie kontrolujemy proces produkcji
od momentu selekcji surowców aż po dostawę do Klienta. Czerpiemy tylko z wiarygodnych
źródeł, współpracujemy wyłącznie z zaufanymi polskimi sadownikami, wykorzystując sprawdzony przez nas system identyfikacji pochodzenia surowca. Dzięki temu mamy pewność,
że sprowadzamy jabłka szlachetnego gatunku, a nasze produkty nieprzerwanie zachowują
najwyższą jakość przez cały rok.

Kształty cząstek jabłka

Kostki

1

Jabłko ósemka w zalewie
Charakter produktu
Dobrze zachowane, regularne segmenty 1/8 jabłka, które dzięki innowacyjnemu
procesowi produkcji utrzymuje naturalną chrupkość świeżego owocu.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia. Pieczone na wierzchu jabłka zachowują
kolor, kształt, kruchość i soczystość.

Przeznaczenie
Doskonały do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych, muffin,
rozetek, rogalików. Zalewa idealnie nadaje się też do nakrapiania biszkoptu.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

5

18

90

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700045

Jabłko
ósemka
w zalewie

240

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto produktów: Jabłko ósemka w zalewie Grados, Krystal Top żel
neutralny do dekoracji na zimno Grados.

Jabłko ósemka otulona ciastem francuskim ze szczyptą cynamonu
to idealne dopełnienie porannej kawy. Nie można lepiej zacząć dnia...
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Jabłko Kujawskie
w przetartym musie

Charakter produktu
Jasne cząstki jabłka zawieszone w przetartym, ciemniejszym musie jabłkowym.
Ciemny kolor musu jest wynikiem utleniania podczas procesu przygotowania nadzienia.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych, muffin,
rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700324

Jabłko
Kujawskie
w przetartym
musie

180

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Jabłko Kujawskie w przetartym musie Grados, Koncentrat Ciasta
Korzennego Braun, Śmietan Fix Braun, Dekoracja: Przypalana beza.

Jabłko w przetartym musie przywodzi na myśl domowe specjały babci.
W połączeniu z bitą śmietaną i aromatycznym, korzennym
spodem stanowi deser idealny.
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Jabłecznik – cząstki jabłka
wg tradycyjnej receptury

Charakter produktu
Sporządzono z 1/8 segmentów jabłka, które dzięki długotrwałemu i unikatowemu procesowi
wolnego gotowania uzyskują charakterystyczny smak prażonych owoców. Do przygotowania 1
kg nadzienia zużywa się 1,4 kg jabłek.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych, muffin,
rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700064

Jabłecznik cząstki jabłka
wg
tradycyjnej
receptury

150

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Jabłecznik Grados, Mieszanka Ciasto Kruche Braun,
Dekoracja: czarne lody o smaku waniliowym.

Połączenie klasycznego jabłecznika z najnowszymi światowymi trendami
sprawia, że jabłka zyskują smak najwyższej klasy. To kulinarny
kunszt w najbardziej apetycznym wydaniu..
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Cząstki jabłka
w naturalnym musie

Charakter produktu
Nieregularne, większe kawałki jabłek zawieszone
w naturalnym jasnym musie jabłkowym.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych,
ciastek kruchych, muffin, rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700070

Cząstki jabłka
w naturalnym
musie

270

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Cząstki jabłka w naturalnym musie Grados, Krem Kastardinio
Grados, Ciasto Kruche Braun, Dekoracja: granola z orzechów, pianka.

Cząstki jabłka w naturalnym musie budzą wspomnienia tradycyjnej
domowej szarlotki. W zestawieniu z oryginalnymi dodatkami
klasyka zyskuje nowe, niepowtarzalne oblicze.
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Karmelotka
Charakter produktu
Nieregularne, większe kawałki jabłka otoczone karmelowym musem, zainspirowane
francuskim deserem Tarta Tatin.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych,
muffin, rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700190

Karmelotka cząstki jabłka
w musie
o smaku
karmelowym

270

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Karmelotka Grados, Krokella - krokant ryżowy Braun,
Żel Claro Braun, Dekoracja: palony karmel.

To niebanalne połączenie jabłka z musem karmelowym wykwintnie podane
zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta.
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Jabłko prażone Max
bez konserwanta
Charakter produktu
Naturalny smak polskiego jabłka bez dodatku substancji konserwującej.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia. Ze względu na brak substancji
konserwującej produkt po otwarciu należy przechowywać w temp. od 0°C do +4°C,
w zamknitym opakowaniu. Zaleca się wykorzystanie produktu w ciągu 24 godz.
od otwarcia opakowania.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych, muffin,
rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700220

Jabłko MAX
bez
konserwantów

240

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Jabłko Max bez konserwantów Grados, Pomarańcza prażona
Grados, Śmietan fix Braun. Dekoracja: bita śmietana z startą skórką cytryny i limonki.

Szlachetny smak polskiego jabłka podkreślony nutą pomarańczy i dopełniony bitą
śmietaną – to zaskakująca kompozycja na słodką chwilę zapomnienia.
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Jabłko prażone kostka

Charakter produktu
Podstawowe nadzienie jabłkowe z widoczną regularną kostką. Dostępne przez cały rok.

Właściwości produktu
Termostabilny w procesie mrożenia i pieczenia.

Przeznaczenie
Idealny do szarlotek, tart, tortów, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciastek kruchych, muffin,
rozetek, rogalików.

Dane logistyczne

Kod
produktu SAP

Nazwa
asortymentu

Opakowanie
jednostkowe

Paleta

Waga netto
(kg)

Ilość
opakowań
na warstwie
(szt)

Ilość opakowań na palecie (szt)

11

11

55

Termin
przydatności
do spożycia
(w dniach)

Nadzienia jabłkowe

3700046

Jabłko
prażone
kostka

300

Użyte produkty
Do receptury na zdjęciu użyto: Jabłko prażone kostka Grados, Schokino mieszanka
biszkoptowo-czekoladowa Braun, Kranfil’s Czerwone owoce Braun, Alaska stabilizator
o smaku jogurtowym Braun. Dekoracja: Miruar żel do dekoracji Braun, makaron ryżowy.

Jabłko prażone w kostce spełni oczekiwania wielbicieli nawet najbardziej
niebanalnych i śmiałych połączeń. Do odważnych świat należy...
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Dane kontaktowe

Marek
Marek
Jakub

Przemek
Dawid
Andrzej
Lucyna
Wojciech

Wojciech

Marek

602 574 233

Dawid

668 041 090

Paweł

602 304 256

Przemek

668 041 026

Jakub

601 165 107

Lucyna

668 041 023

Wojciech

600 821 403

Andrzej

885 040 566

Łukasz

606 760 332

Zapraszamy do współpracy.
Służymy Państwu profesjonalną radą w każdej kwestii i jesteśmy
gotowi stworzyć unikalną recepturę dopasowaną
do indywidualnych potrzeb.

