
Wykaz składników 

Wyrób Składniki 

Tort 
truskawkowy 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], konfitura truskawkowa [truskawki, cukier, substancja Ŝelująca – pektyny, substancje 

zagęszczające – guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz – kwas askorbinowy], truskawki 

Tort wiśniowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt sączony alkoholem [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao 

(kakao o obniŜonej zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy 
(olej rzepakowy, aromat), alkohol etylowy], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka 

mleka, stabilizator – karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier 
wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat 
waniliowy (olej rzepakowy, aromat)], konfitura wiśniowa [wiśnie, cukier, substancja Ŝelująca – pektyny, 

substancje zagęszczające – guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości – kwas cytrynowy; 
produkt z owoców, moŜe zawierać minimalne ilości pestek], wiśnie 

Tort malinowy 
z bezą 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], konfitura malinowa [maliny, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości – 
kwas cytrynowy, substancja Ŝelująca – pektyny], maliny, beza [cukier, białka jaj] 

Tort kokosowy 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], czekolada biała [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, śmietanka w proszku, 

słodka serwatka w proszku <z mleka>, laktoza <z mleka>, emulgatory – lecytyny, naturalny aromat 
waniliowy; moŜe zawierać soję, gluten orzeszki ziemne i orzechy], wiórki kokosowe [wiórki kokosowe; 
moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu, soję, mleko i jaja], mus truskawkowy 

[konfitura truskawkowa (truskawki, cukier, substancja Ŝelująca – pektyny, substancje zagęszczające – 
guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, przeciwutleniacz – kwas 
askorbinowy), truskawki, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać 
pszenicę, soję mleko), cytryna] 

Tort krówkowy 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-krówkowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, masa kajmakowa (cukier, woda, 
mleko w proszku odtłuszczone 16%, olej palmowy, emulgatory – lecytyny <z soi>; moŜe zawierać 
gluten), krówki (cukier, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku 14%, masło, aromat; moŜe 
zawierać soję), cukier wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, 
soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, aromat)] 

Tort 
czekoladowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-czekoladowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), czekolada gorzka (miazga kakaowa, 
cukier, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory – lecytyny (z 
soi), ekstrakt z wanilii; moŜe zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, jaja, mleko i gluten), cukier] 

Tort 
czekoladowo-
malinowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-czekoladowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), czekolada gorzka (miazga kakaowa, 
cukier, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory – lecytyny (z 
soi), ekstrakt z wanilii; moŜe zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, jaja, mleko i gluten), cukier], 
konfitura malinowa [maliny, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości – kwas 
cytrynowy, substancja Ŝelująca – pektyny], maliny 

Tort 
czekoladowo-
waniliowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-waniliowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty 
– etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], wafelki [mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, czekolada w proszku (cukier, miazga 

kakaowa, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, aromat), serwatka w proszku <z mleka>, 
skrobia, mleko odtłuszczone w proszku, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, olej 
rzepakowy, emulgator - lecytyny <z soi>, sól, substancja spulchniająca – E500, aromat] 



Wykaz składników 

Tort waniliowy 
z nutellą 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], kremy: śmietankowo-waniliowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty 
– etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], śmietankowy z nutellą [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, nutella (cukier, olej palmowy, orzechy 
laskowe, mleko odtłuszczone w proszku, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, emulgator -  
lecytyny <z soi>, wanilina), cukier wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać 
pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, aromat)] 

Tort 
czekoladowo-
bananowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], banany, krem toffi [masa kajmakowa (cukier, woda, mleko w proszku odtłuszczone 16%, olej 

palmowy, emulgatory – lecytyny <z soi>; moŜe zawierać gluten), krówki (cukier, syrop glukozowy, 
odtłuszczone mleko w proszku 14%, masło, aromat; moŜe zawierać soję)] 

Tort milky way 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-waniliowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty 
– etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], milky-way [cukier, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz kakaowy, miazga 

kakaowa, olej słonecznikowy, tłuszcz mleczny, tłuszcz palmowy, laktoza i białko z serwatki (z mleka), 
serwatka w proszku (z mleka), jęczmienny ekstrakt słodowy, emulgator (lecytyna sojowa), sól, białko 
jaja w proszku, białko mleka, naturalny ekstrakt z wanilii; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy 
laskowe], truskawki 

Tort chałwowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-chałwowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), chałwa (miazga sezamowa, syrop 
glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne <częściowo utwardzony olej palmowy, całkowicie utwardzony olej 
rzepakowy>, emulgator – E471, białko jaja w proszku, ekstrakt z korzenia mydlnicy, aromat; moŜe 
zawierać orzechy arachidowe, orzechy i mleko), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko)], wiśnie 

Tort 
michałkowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowo-michałkowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 

karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), michałki (orzeszki arachidowe, cukier, 
biała polewa {cukier, tłuszcz roślinny – palmowy i shea, serwatka w proszku <z mleka>, emulgator - 
lecytyny <z soi>, aromat naturalny}, tłuszcz roślinny - palmowy i  kokosowy, mieszanka mleczna w 
proszku {serwatka <z mleka>, śmietanka, białka serwatkowe, mleko odtłuszczone, maślanka}, serwatka 
w proszku <z mleka>, laktoza <z mleka>, herbatniki {mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, skrobia 
ziemniaczana, sól, serwatka w proszku <z mleka>}; moŜe zawierać orzechy, jaja i nasiona sezamu), 
cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję 
mleko)], maliny 

Tort oreo z 
owocami 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy z oreo [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), oreo (mąka pszenna, cukier, olej palmowy, olej 
rzepakowy, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu 4.5%, skrobia pszenna, syrop glukozowo-
fruktozowy, substancje spulchniające - węglany potasu i węglany amonu oraz węglany sodu, sól, 
emulgatory - lecytyna sojowa i lecytyna słonecznikowa, aromat; moŜe zawierać mleko), cukier, cukier 
wanilinowy (cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat 
waniliowy (olej rzepakowy, aromat)], maliny lub truskawki 

Tort wiosenny 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], krem śmietankowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], porzeczki, borówki amerykańskie, maliny 

Tort jagodowy 
(typu naked) 

czekoladowy biszkopt [cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, kakao (kakao o obniŜonej 

zawartości tłuszczu 10-12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten), aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], kremy: śmietankowo-jagodowy [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – 
karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), jagody, cukier], śmiatankowo-malinowy 

[śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), mascarpone (śmietanka z mleka, 
kwas cytrynowy), maliny, cukier], konfitura jagodowa [jagody, cukier, substancja Ŝelująca – pektyny, 

substancje zagęszczające – guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz – kwas askorbinowy], jagody 



Wykaz składników 

Tort biała 
malina 
(typu naked) 

jasny biszkopt [mąka pszenna, cukier, skrobia ziemniaczana, jaja, aromat waniliowy (olej rzepakowy, 
aromat)], mus z białej czekolady [śmietanka 36% (śmietanka, białka mleka, stabilizator – karagen), 

mascarpone (śmietanka z mleka, kwas cytrynowy), biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w 
proszku pełne, śmietanka w proszku, słodka serwatka w proszku <z mleka>, laktoza <z mleka>, 
emulgator – lecytyny, naturalny aromat waniliowy; moŜe zawierać soję, gluten orzeszki ziemne i 
orzechy), cukier], konfitura malinowa [maliny, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator 
kwasowości – kwas cytrynowy, substancja Ŝelująca – pektyny], maliny 

Babeczki 
czekoladowo-
bananowe 

mąka pszenna, banany, cukier, olej rzepakowy, kakao [kakao o obniŜonej zawartości tłuszczu 10-
12%; moŜe zawierać soję, mleko i gluten], jaja, proszek do pieczenia [substancje spulchniające – 

węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję] 

Babeczki 
waniliowe 

mąka pszenna, maślanka, cukier, olej rzepakowy, jaja, cukier wanilinowy [cukier, aromaty – 
etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], proszek do pieczenia [substancje 
spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat 
waniliowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
czekoladowe 

mąka pszenna, mleko, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w w proszku 

odtłuszczone, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku <z mleka>, bezwodny tłuszcz mleczny, 
miazga z orzechów laskowych, emulgator – lecytyny, aromat; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i gluten], olej rzepakowy, cukier, cukier wanilinowy [cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; 
moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], proszek do pieczenia [substancje spulchniające – węglany sodu 
i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat waniliowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
czekoladowe z 
nutellą 

mąka pszenna, mleko, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w w proszku 

odtłuszczone, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku <z mleka>, bezwodny tłuszcz mleczny, 
miazga z orzechów laskowych, emulgator – lecytyny, aromat; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i gluten], olej rzepakowy, nutella [cukier, olej palmowy, orzechy laskowe, mleko odtłuszczone w 
proszku, kakao w proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu, emulgator -  lecytyny <z soi>, wanilina], 
cukier, cukier wanilinowy [cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję 
mleko], proszek do pieczenia [substancje spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; 
moŜe zawierać mleko i soję], aromat waniliowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
czekoladowe z 
krówką 

mąka pszenna, mleko, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w w proszku 

odtłuszczone, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku <z mleka>, bezwodny tłuszcz mleczny, 
miazga z orzechów laskowych, emulgator – lecytyny, aromat; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i gluten], olej rzepakowy, masa kajmakowa [cukier, woda, mleko w proszku odtłuszczone 16%, 
olej palmowy, emulgatory – lecytyny (z soi); moŜe zawierać gluten], cukier, cukier wanilinowy [cukier, 
aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], proszek do pieczenia 
[substancje spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], 
aromat waniliowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki oreo 

mąka pszenna, cukier, mleko, oreo [mąka pszenna, cukier, olej palmowy, olej rzepakowy, kakao w 

proszku o obniŜonej zawartości tłuszczu 4.5%, skrobia pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, 
substancje spulchniające - węglany potasu i węglany amonu oraz węglany sodu, sól, emulgatory - 
lecytyna sojowa i lecytyna słonecznikowa, aromat; moŜe zawierać mleko], masło, jaja, proszek do 
pieczenia [substancje spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać 
mleko i soję], aromat migdałowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
cytrynowe 

mąka pszenna, maślanka, cukier, masło, jaja, proszek do pieczenia [substancje spulchniające – 
węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], cytryna, cukier wanilinowy 
[cukier, aromaty – etylowanilina i wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], sól 

Babeczki 
czekoladowo-
malinowe 

mąka pszenna, mleko, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w w proszku 

odtłuszczone, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku <z mleka>, bezwodny tłuszcz mleczny, 
miazga z orzechów laskowych, emulgator – lecytyny, aromat; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i gluten], maliny, olej rzepakowy, cukier, cukier wanilinowy [cukier, aromaty – etylowanilina i 
wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], proszek do pieczenia [substancje spulchniające – 
węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat waniliowy [olej 

rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
czekoladowo-
wiśniowe 

mąka pszenna, mleko, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w w proszku 

odtłuszczone, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku <z mleka>, bezwodny tłuszcz mleczny, 
miazga z orzechów laskowych, emulgator – lecytyny, aromat; moŜe zawierać orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i gluten], wiśnie, olej rzepakowy, cukier, cukier wanilinowy [cukier, aromaty – etylowanilina i 
wanilina; moŜe zawierać pszenicę, soję mleko], proszek do pieczenia [substancje spulchniające – 
węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat waniliowy [olej 

rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
truskawkowe 

mąka pszenna, cukier, mleko, truskawki, masło, jaja, proszek do pieczenia [substancje 
spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat 
migdałowy [olej rzepakowy, aromat] 

Babeczki 
malinowe 

mąka pszenna, cukier, mleko, maliny, masło, jaja, proszek do pieczenia [substancje spulchniające 
– węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], aromat migdałowy [olej 

rzepakowy, aromat] 

Babeczki z 
borówką 

mąka pszenna, cukier, mleko, borówka amerykańska, masło, jaja, proszek do pieczenia 
[substancje spulchniające – węglany sodu i difosforany, mąka pszenna; moŜe zawierać mleko i soję], 
aromat migdałowy [olej rzepakowy, aromat] 

Dodatki dekoracyjne (opcjonalnie) 



Wykaz składników 

krem maślany 
do obłoŜenia 
tortów typu drip 
cake, semi-
naked 

masło, cukier, jaja, aromat waniliowy [olej rzepakowy, aromat] 

masa cukrowa 
do obkładania 
tortu, kolor biały 

cukier, syrop glukozowy, woda, tłuszcze roślinne (kokosowy, hydrogenizowany palmowy z pestek), 
skrobia modyfikowana – skrobia ziemniaczana, substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, 
aromat, konserwant – sorbinian potasu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

masa cukrowa 
do figurek, kolor 
biały 

cukier, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowy, masło kakaowe, skrobia kukurydziana, substancja 
zagęszczająca – karboksymetyloceluloza, barwnik E171, aromaty; moŜe zawierać mleko, jaja, 
orzechy i soję 

barwniki kolor 
czerwony 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E104, E110, E122, E124, 
E129, E133, E172 

barwniki kolor 
niebieski 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E122, E133, E151, E155, E171 

barwniki kolor 
zielony 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E110, E133, E155 

barwniki kolor 
róŜowy i 
fioletowy 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E110, E122, E124, E129, 
E133, E160a, E161b, E162, E163, E171 

barwniki kolor 
Ŝółty i złoty 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E104, E110, E155, E160a, 
E161b, E163, E171, E172, E174, E175 

barwniki kolor 
srebrny 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E171, E172 

barwniki kolor 
pomarańczowy 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E110, E129, E133 

barwniki kolor 
brązowy 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E102, E110, E129, E133, E155] 

barwniki kolor 
szary i czarny 

syrop glukozowy, gliceryna, cukier, woda, modyfikowana skrobia (E1440, E1442), środek Ŝelujący – 
agar E406, regulator kwasowości – cytrynian sodu E331, przeciwutleniacz – kwas cytrynowy E330, 
środek konserwujący – sorbinian potasu E202, krzemian glinowo-potasowy E555, dwutlenek krzemu 
E551, krzemian glinu E559, glikol propylenowy E1520, barwniki – E104, E124, E133, E153, E171 

Barwniki E102, E104, E110, E122, E124, E129 mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci 

 


