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Solanki i dodatki do solanek.

Nazwa Opis Skład Dozowanie
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Ham Compact Preparat produkowany na bazie 
karagenów ,fosforanów ,
białek zwierzęcych . 
Przeznaczony do solanek 
zalewowo -
nastrzykowych (nastrzyk 140%) 

Stabilizatory E452, E451, E450, 
syrop glukozowy, 

maltodekstryna, zagęstnik E407, 
cukry, skrobia kukurydziana, 
białko zwierzęce kolagenowe, 

przeciwutleniacz E316, 
regulator kwasowości E331.

4,5kg/100 
litrów
solanki

Ham 8 PLUS Preparat produkowany na bazie 
karagenów ,fosforanów ,
białek zwierzęcych i sojowych 
NON GMO . Przeznaczony do
solanek zalewowo - 
nastrzykowych (nastrzyk 160%) 

Stabilizatory: E452, E451, 
E450, białko sojowe NON 

GMO, zagęstnik E407, cukry, 
przeciwutleniacz E301, 

regulator kwasowości E331, 
białko zwierzęce, hydrolizat 

białka roślinnego.

6kg/100 
litrów
solanki

Ham 110 PLUS Preparat produkowany na bazie 
karagenów, fosforanów, białek
zwierzęcych i sojowych NON 
GMO. Przeznaczony do solanek
- nastrzykowych. Dodatek 
wody/lodu 100 kg. (nastrzyk 
200%)

Stabilizator E452, E451, E450, 
cukry, E331, zagęstnik E407, 
białko zwierzęce kolagenowe, 
E621, E301, aromat mięsny 
identyczny z naturalnym, 

Barwnik E120.

7kg/ 100 
litrów
solanki

Natural Mat PLUS Preparat produkowany na bazie 
karagenów, fosforanów, białek
zwierzęcych i ekstraktów 
roślinnych. Przeznaczony do 
solanek
nastrzykowych –wedzonek 
surowodojrzewających. 

Stabilizatory E452, E451, E450, 
syrop glukozowy, 

maltodekstryna, zagęstnik E407, 
cukry, skrobia kukurydziana, 
białko zwierzęce kolagenowe, 

przeciwutleniacz E316, 
regulator kwasowości E331.

6kg/ 100 
litrów
solanki

Mieszanka wieloskładnikowa 
Boczkowa

Preparat produkowany na bazie 
białek zwierzęcych karagenów
,fosforanów ,. Przeznaczony do 
nastrzyku boczku . 

Stabilizatory E452, E451, E450, 
maltodekstryna, białko 
zwierzęce kolagenowe, 
przeciwutleniacz E316, 

regulator kwasowości E331, 
hydrolizat białka roślinnego, 

aromat identyczny z naturalnym.

6kg/ 100 
litrów
solanki
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Nazwa Opis Skład Dozowanie
Ham 10 PLUS Preparat produkowany na bazie 

karagenów, fosforanów, białek
zwierzęcych i sojowych NON 
GMO. Przeznaczony do solanek
zalewowo - nastrzykowych. 

Stabilizatory E452, E451, E450, 
cukry, przeciwutleniacz E331, 

zagęstnik E407, białko 
zwierzęce kolagenowe 

wzmacniacz smaku E621 
glukoza, maltodekstryna, 

ekstrakt drożdżowy, przyprawy 
naturalne, substancje 

aromatyczne.

6kg/ 100 
litrów
solanki

Peklomat Preparat stosowany jest jako 
dodatek do solanek
nastrzykowych i kutra przy 
produkcji kiełbas homogennych
oraz przy produkcji farszy 
kutrowanych, dodawanych do
wędlin średnio i grubo 
rozdrobnionych oraz mielonek.

Stabilizatory: E451, E452, 
białko zwierzęce, substancja 

zagęszczająca: E407, cukry, sól, 
przeciwutleniacz: E316, 

substancja wzmacniająca smak: 
E621.

1kg/ 100 
litrów
solanki

P-MEAT U Preparat produkowany na bazie 
karagenów ,fosforanów ,
białek zwierzęcych i sojowych 
NON GMO . Przeznaczony do
solanek zalewowo - 
nastrzykowych (nastrzyk 60-
80%) .

Stabilizatory: E452, E451, 
E450, cukry, stabilizatory: E331, 

zagęstnik: E407, białko 
zwierzęce kolagenowe, 

wzmacniacz smaku: E621, 
przeciwutleniacz: E301.

6kg/ 100 
litrów
solanki
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Nazwa Opis Skład Dozowanie
Protecon S Preparat produkowany na bazie 

białek zwierzęcych Dodatek
solanki

Białko zwierzęce kolagenowe. 
Nie zawiera składników 

modyfikowanych genetycznie.

2% do 
Solanki

Preparat białka sojowego Izolat białka sojowego do 
nastrzyku. 

Wyprodukowany z
niemodyfikowanych nasion soi.

Q/S

Koncentrat białka sojowego Izolat białka sojowego do 
nastrzyku. 

Wyprodukowany z
niemodyfikowanych nasion soi.

Q/S

Izolat sojowy Izolat białka sojowego do 
nastrzyku. Wyprodukowany z

niemodyfikowanych nasion soi.

Q/S

Karagen MAT SUPER GEL Mieszanka specjalnie 
wyselekcjonowanych 
karagenów, charakteryzująca się 
wysoką zdolnością żelującą.

Substancja zagęstniająca: E407

Q/S
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Aromaty
Nazwa Opis Skład Dozowanie
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Aro-Mat Mięsny Wysoko wydajny aromat 
nadający smak mięsa w 
wyrobach

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy

Aro-Mat Szynka Extra Wysoko wydajny aromat 
nadający smak mięsa w 
wyrobach

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

4-5g do masy

Aro-MAT Konserwa Wysoko wydajny aromat 
nadający smak mięsa w 
wyrobach

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy

Szynka Szlachecka Wysoko wydajny aromat 
nadający specyficzny smak 
szynki.

Glukoza, substancja 
wzmacniająca smak : E621, 
aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, sól, przyprawy 

naturalne: czosnek. 

4g do masy

Aro-MAT Dymu Wysoko wydajny aromat 
nadający wyczuwalną nutę 
naturalnego dymu 
wędzarniczego.

Aromat identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

Q/S

Aro-MAT Pieprzu Wysoko wydajny aromat 
nadający smak pieprzu.

Aromat identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

Q/S

Aro-MAT Grzyba Wysoko wydajny aromat 
nadający smak grzybów leśnych 
w wyrobie.

Aromat identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

Q/S

Aro-MAT Tyrolska Wysoko wydajny aromat 
nadający smak mięsa w 
wyrobach

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy

Aro-MAT Wołowiny Wysoko wydajny aromat 
nadający smak mięsa wołowego 
w wyrobie.

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy

Aro-MAT Kurczak Wysoko wydajny aromat 
nadający smak  mięsa 
drobiowego w wyrobie.

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy

Aro-MAT Boczek Wysoko wydajny aromat 
nadający smak  bekonowy w 
wyrobie.

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621.

3-5g do masy
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Posypki, paniery, marynaty
Nazwa Opis Skład Dozowanie

Po
sy

pk
i, 

pa
ni

er
y,

 m
ar

yn
at

y

Posypka Czosnkowo-
paprykowa

Różnokolorowa grubo 
rozdrobniona mieszanka 
przypraw z wyczuwalną
nutą czosnku, papryki 
czerwonej i papryki zielonej

Przyprawy naturalne: czosnek, 
papryka, pietruszka, pasternak. 

Q/S

Posypka Egzotyczna Grubo rozdrobniona mieszanka 
przypraw z  wyczuwalną
nutą papryki czerwonej, 
gorczycy, kolendry. Kolor 
czerwony.

Przyprawy naturalne: Kolendra, 
papryka czerwona, pasternak, 
kminek, marchew, gorczyca, 

seler, pietruszka.

Q/S

Posypka Wiosenna Średnio rozdrobniona 
mieszanka przypraw z 
wyczuwalną
nutą gorczycy, pietruszki, 
kminku.

Przyprawy naturalne: gorczyca 
pietruszka, kminek, marchew, 

cebula

Q/S

Paniera Paprykowo-
Boczkowa

Drobno rozdrobniona 
mieszanka przypraw. Z 
wyczuwalną
nutą papryki i dodatkiem 
aromatu boczku.

Sól, glukoza, Przyprawy 
naturalne: papryka, kolendra, 
kminek, pieprz, wzmacniacz 

smaku : E621.

Q/S

Szaszłyk MAT Średnio rozdrobniona 
mieszanka przypraw z 
dodatkiem środków 
funkcjonalnych. 

Sól, stabilizatory E331, E262, 
przyprawy naturalne i ich 

ekstrakty: pieprz czarny, cebula, 
gorczyca, majeranek, jałowiec, 

liść laurowy, cukier.

28-30g/kg

Marynata Kreolska Specjalnie wyselekcjonowana 
mieszanka przypraw z 
wyczuwalną nutą kardamonu i 
curry do przygotowania 
marynaty wykorzystywanej do 
mięsa drobiowego i 
wieprzowego

Pomidor, czosnek, cebula, sól, 
kolendra, kurkuma, papryka, 
pieprz, imbir, kminek, gałka 
muszkatołowa, kardamon, 
cukier, hydrolizat białka 

sojowego, ekstrakty przypraw, 
aromaty, laktoza (z mleka), 

serwatka, olej roślinny, regulator 
kwasowości E330, antyzbrylacz 

E551, glukoza.

Q/S

Marynata Paprykowa Specjalnie wyselekcjonowana 
mieszanka przypraw z 
wyczuwalną nutą papryki do 
przygotowania marynaty 
wykorzystywanej do mięsa 
drobiowego i wieprzowego

Papryka, kurkuma, pieprz, chilli, 
imbir, gałka muszkatołowa, 

czosnek, gorczyca, kolendra, 
cynamon, goździki, kminek, 

syrop glukozowy, sól, 
wzmacniacz smaku E621, 

skrobia modyfikowana 
kukurydziana, cukier, zagęstnik 

E412, regulator kwasowości 
E296, przeciwutleniacz E551, 

ekstrakt papryki, aromat.

Q/S
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Barwniki Spożywcze
Nazwa Opis Skład Dozowanie
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Pigment N Barwnik naturalny różowo – 
czerwony. Przeznaczony do
wędlin, konserw, solanek.

Cukry, wyciąg z papryki, 
barwnik naturalny E120, E331, 

E316

0,1 – 0,2g na 1kg 
farszu

Barwnik do osłonek Wiśnia Nadaje barwę pomarańczowo – 
brązowo.

Karmel w proszku, sól, 
przeciwutleniacz, E316, 

przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty, barwnik naturalny 

E120.

20-50g w 1 
litrze wody

Barwnik do osłonek RED Nadaje barwę wiśniową Karmel w proszku, sól, 
przeciwutleniacz, E316, 

przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty, barwnik naturalny 

E120.

20-50g w 1 
litrze wody

Hemoglobina spożywcza Barwnik na bazie białek 
zwierzęcych mający 
zastosowanie do
wędlin surowych, surowych 
dojrzewających, kiełbas. 

Sproszkowana krew wieprzowa

Q/S

MAT-RED Hemowy Barwnik przeznaczony do 
zastosowania w branży 
spożywczej .Reguluje barwę 
mięsa.

Hemoglobina zwierzęca, białko 
zwierzęce, glukoza.

Q/S

Plazma spożywcza Posiada właściwości 
emulgująco – wiążące. 
Poprawia wybarwienie 
wyrobów. 

Sproszkowana krew wieprzowa

Q/S

ANNATTO Płynny barwnik o odcieniu 
żółtym polecany do barwienia 
wyrobów jako powłoka 
zewnętrzna. 

Woda, barwniki (norbiksyna 
E160b, karmel E150b), 
wodorotlenek potasu.

1-2% w wodzie, a 
następnie używać 
do barwienia.

Utrwalacze świeżości
Nazwa Opis Skład Dozowanie

Cytrox E Środek utrzymujący świeżość. 
Regulator ph.

Stabilizatory: E325, E326, 
E262, E261, wzmacniacz smaku 
E621, sól, regulator kwasowości 
E332, przeciwutleniacze: E300, 

E301.

1-2g / kg

Germat Środek utrzymujący świeżość w 
wyrobach rybnych

Konserwanty: E223, E211, 
E202, sól, regulator kwasowości 

E551

1-2g / kg
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Mieszanki przyprawowe
Nazwa Opis Skład Dozowanie

W
yr

ob
y 

dr
ob

no
 ro

zd
ro

bn
io

ne

Parówka
cielęca

Kompozycja przyprawowa o 
łagodnej nucie smakowej,
nadająca produktowi swoisty 
mięsny smak. Zapewnia
odpowiednie wybarwienie i 
stabilność barwy

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, cukier, przyprawy 
naturalne i ich ekstrakty: pieprz 

czarny, gałka muszkatołowa, 
ziele angielskie, kardamon, 
ekstrakt pieprzu czarnego, 

papryki, ekstrakt drożdżowy, 
przeciwutleniacz E316, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

6-9g / kg 
masy

Parówkowa Bogata kompozycja 
przyprawowa z wyczuwalną 
nutą pieprzu
gałki muszkatołowej. Zapewnia 
odpowiednie wybarwienie i
stabilność barwy.

 Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: Papryka czerwona, 
chilli, gałka muszkatołowa, 

kardamon, czosnek, Ekstrakt 
drożdżowy, przeciwutleniacz 
E316, sól, wzmacniacz smaku 

E621, białka sojowe NON 
GMO.

6-8g / kg 
masy

Serdelki Extra Kompozycja przyprawowa o 
łagodnej nucie smakowej.
Zapewnia odpowiednie 
wybarwienie i stabilność barwy.

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: papryka, gałka 

muszkatołowa, pieprz, czosnek, 
ekstrakt ziela angielskiego , 

wzmacniacz smaku i zapachu: 
E621, glukoza, przeciwutleniacz 
E301, sól, wzmacniacz smaku 

E621.

8-9g / kg 
masy

Mortadela Kompozycja przyprawowa o 
charakterystycznym dla 
mortadeli
smaku z dominującą nutą 
papryki, czosnku i gałki
muszkatołowej. Zapewnia 
odpowiednie wybarwienie i
stabilność barwy.

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, aromat śmietany 

identyczny z naturalnym, cukier, 
przyprawy naturalne i ich 

ekstrakty: pieprz czarny, pieprz 
biały, gałka muszkatołowa, ziele 

angielskie, kardamon, imbir, 
goździk, ekstrakt pieprzu 

czarnego, ekstrakt papryki, 
ekstrakt drożdżowy, 

przeciwutleniacz E316, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

6-9g / kg 
masy

Parówki HOT DOG Kompozycja przyprawowa o 
charakterystycznym smaku dla
parówek hot dog oferowanych 
na stacjach benzynowych, lub 
barach szybkiej gastronomi. 
Zapewnia odpowiednie 
wybarwienie i
stabilność barwy. Wykazuje się 
wysokim czynnikiem 
termostabilnym

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, cukier przyprawy 

naturalne i ich ekstrakty: pieprz 
czarny, gałka muszkatołowa, 
ekstrakt pieprzu czarnego, 

papryki, ekstrakt drożdżowy, 
przeciwutleniacz E316, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

8-9g / kg 
masy
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Nazwa Opis Skład Dozowanie
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Biała Pełna kompozycja 
przyprawowa z dodatkiem 
naturalnego
pieprzu oraz majeranku 
zapewniającego wyrobom 
wykwintny
smak i aromat. 

 Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: czosnek, pieprz 
czarny, majeranek, chilli, 

ekstrakt papryki, 
przeciwutleniacz E316, sól, 

wzmacniacz smaku E621, białko 
sojowe NON GMO, regulator 

kwasowości E330. Może 
zawierać śladowe ilości mąki 

pszennej.

5-7g/ 1kg 
masy

Grillowa włoska Kompozycja przyprawowa o 
typowym smaku i zapachu
kiełbasy grillowej z bazylii, 
tymianku, oregano. 

Przyprawy naturalne: Bazylia, 
oregano, cebula, tymianek, 

pieprz czarny, chilli, papryka, 
kumin, Sól, wzmacniacz smaku 

E621.

5-7g/1kg 
masy

Jałowcowa Kompozycja przyprawowa z 
dominującą nutą jałowca.

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: jałowiec, pieprz, 
kminek, ekstrakt pieprzu, 

wzmacniacz smaku i zapachu 
E621, cukry, sól.

5-7g / kg 
masy

Jałowcowa
leśna

Kompozycja przyprawowa z 
dominującą nutą jałowca.

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: jałowiec, pieprz, 
kminek, ekstrakt pieprzu, 

wzmacniacz smaku i zapachu 
E621, cukry, sól.

5-7g / kg 
masy

Kabanosy
drobiowe

Bogata kompozycja 
przyprawowa z wyczuwalną 
nutą kminku.

 Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: czosnek, pieprz 
czarny, majeranek, chilli, 

ekstrakt papryki, sól, 
wzmacniacz smaku E621, 
glukoza, maltodekstryna, 
przeciwutleniacz E316.

5-7g / kg 
masy

Kabanosy
wieprzowe

Bogata kompozycja 
przyprawowa z wyczuwalną 
nutą kminku
i pieprzu. 

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: czosnek, pieprz 
czarny, majeranek, chilli, 

ekstrakt papryki, sól, 
wzmacniacz smaku E621, 
glukoza, maltodekstryna, 
przeciwutleniacz E316.

5-7g / kg 
masy

Piwna
czosnkowa

Kompozycja przyprawowa o 
intensywnym i wyrazistym
smaku i zapachu na bazie 
pieprzu i czosnku. 

Przyprawy naturalne: czosnek, 
papryka słodka, gorczyca, chilli, 

ekstrakt drożdżowy, sól, 
wzmacniacz smaku E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316.

5-7g / kg 
masy

Podwawelska Odpowiednio dobrana 
kompozycja przypraw z 
naturalnym
aromatem czosnkowym 
nadającym niepowtarzalny 
typowy smak dla
tej kiełbasy. 

Przyprawy naturalne: czosnek, 
chilli, pieprz czarny, gorczyca, 
majeranek, sól, wzmacniacz 

smaku E621, glukoza, 
przeciwutleniacz E316, aromat 

dymu wędzarniczego.

5-7g /kg 
masy
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Śląska Tradycyjna Kompozycja przyprawowa o 
charakterystycznym dla 
kiełbasy śląskiej smaku i 
zapachu z nutą kolendry. 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, czosnek, kolendra, 

majeranek, sól, wzmacniacz 
smaku E621, glukoza, 
przeciwutleniacz E316.

5-8g /kg 
masy

Śląska Wyborowa Kompozycja przyprawowa o 
charakterystycznym dla 
kiełbasy śląskiej wyborowej 
smaku i zapachu z wyrazistą 
pieprzową nutą.

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, pieprz biały, czosnek, 
sól, wzmacniacz smaku E621, 
maltodekstryna, aromat mięsny 

identyczny z naturalnym.

5-8g /kg 
masy

Węgierska Kompozycja przyprawowa 
nadająca wędlinom specyficzny, 
pikantny paprykowy smak. 

Przyprawy naturalne: czosnek, 
papryka czerwona, papryka 

chilli, gorczyca, pieprz czarny, 
ekstrakt drożdżowy, sól, 

wzmacniacz smaku E621, 
glukoza, przeciwutleniacz E316.

7-8g /kg 
masy

Mielonka
Luncheon meat

Odpowiednio dobrana 
kompozycja przyprawowa
charakterystyczna dla tego typu 
wyrobów. Skomponowana z
użyciem aromatów mięsnych. 
Zapewnia odpowiednie
wybarwienie i stabilność barwy.

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: czosnek, majeranek, 

pieprz, ekstrakt pieprzu, 
wzmacniacz smaku  E621, 
Glukoza, błonnik sojowy, 

Przeciwutleniacz:
E316, Aromat mięsny 

identyczny z naturalnym, 
Barwnik naturalny E120.

8-10g / kg 
masy

Toruńska Odpowiednio dobrana 
kompozycja przypraw z 
naturalnym
aromatem czosnkowym 
nadającym niepowtarzalny 
typowy dla
tej kiełbasy smak. Zapewnia 
odpowiednie wybarwienie i
stabilność barwy.

Przyprawy naturalne: czosnek, 
pieprz czarny, gorczyca, 

majeranek, papryka, imbir, 
kumin, gałka muszkatołowa, 

kardamon, wzmacniacz smaku 
E621, przeciwutleniacz: E316, 

glukoza, izolat białka sojowego, 
aromat dymu wędzarniczego.

5-7g / kg 
masy

Zwyczajna Odpowiednio dobrana 
kompozycja tradycyjnych 
przypraw o charakterystycznym 
smaku i zapachu czosnku i 
majeranku. Zapewnia 
odpowiednie wybarwienie i 
stabilność barwy. 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, czosnek, papryka słodka, 

papryka chilli, majeranek, sól, 
wzmacniacz smaku E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316.

5-8g / kg 
masy

Ziołowa Kompozycja przyprawowa o 
typowym smaku i zapachu
kiełbasy grillowej z nutą 
pieprzu i cebuli. Zapewnia
odpowiednie wybarwienie i 
stabilność barwy.

Przyprawy naturalne: Bazylia, 
oregano, cebula, tymianek, 

pieprz czarny, chilli, papryka, 
kumin, Sól, wzmacniacz smaku 

E621.

5-7g/1kg 
masy
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Krakowska
sucha

Kompozycja przyprawowa z 
nutą czosnku i kminku
nadającym wyrobom określone 
walory smakowe.

Glukoza, sól, wzmacniacz 
smaku E621, przeciwutleniacz 

E316, przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: kminek, pieprz, 

czosnek, gałka muszkatołowa. 

6-8g / kg 
masy

Krakowska
parzona

Kompozycja przyprawowa o 
typowym dla kiełbasy
krakowskiej smaku i zapachu z 
nutą kolendry. 

Glukoza, sól, wzmacniacz 
smaku E621, przeciwutleniacz 

E316, przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty: kminek, pieprz, 
czosnek, kolendra, gałka 

muszkatołowa. 

6-8g / kg 
masy

Polska Odpowiednio dobrana 
kompozycja przyprawowa z 
bogatą nuta smakową z 
przewagą pieprzu i czosnku. 

Glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, sól, przeciwutleniacze: 

E300, E316, przyprawy 
naturalne i ich ekstrakty: 
czosnek, papryka chilli, 

majeranek, barwnik naturalny 
E120. Produkt może zawierać 
śladowe ilości maki pszennej.

5-7g/1kg 
masy

Polska MIX Odpowiednio dobrana 
kompozycja przyprawowa z 
przewagą pieprzu i cebuli w 
zmoczona naturalnym 
majerankiem . Zapewnia 
odpowiednie wybarwienie, 
stabilność barwy i zapewnia 
świeżość wyrobu oraz maskuje 
posmak tłuszczu. 

Glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, sól, przeciwutleniacze: 

E300, E316, przyprawy 
naturalne i ich ekstrakty: pieprz, 
czosnek, szczypior, majeranek, 

kminek, cząber, papryka, cebula, 
barwnik naturalny E120. 

Produkt może zawierać śladowe 
ilości maki pszennej.

14-16g / 1kg 
masy

Szynkowa Kompozycja przyprawowa 
podkreślająca walory smakowe 
i zapachowe wyrobu gotowego. 

Aromat mięsny identyczny z 
naturalnym, cukry, przyprawy 

naturalne i ich ekstrakty, 
ekstrakt drożdżowy, 

przeciwutleniacz E316, sól. 

5-7g / kg 
masy

Żywiecka Kompozycja przyprawowa z 
dodatkiem gałki muszkatołowej 
i pieprzu. 

Glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, sól, przeciwutleniacze: 

E300, E316, przyprawy 
naturalne: czosnek, pieprz 
czarny, kminek, kurkuma, 

gorczyca, majeranek, papryka.

5-8g / kg 
masy
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Frankfurterki Pełna kompozycja 
przyprawowa do frankfurterek,
gwarantująca produkt o pełnym 
aromacie i smaku z łagodną
nutą gałki muszkatołowej. 
Zapewnia odpowiednie
wybarwienie, stabilność barwy i 
zapewnia świeżość wyrobu.

Glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, sól, przeciwutleniacze: 

E300, E316, przyprawy 
naturalne i ich ekstrakty: 

czosnek, pieprz, kminek, gałka 
muszkatołowa, majeranek, 

kurkuma, barwnik naturalny 
E120. Produkt może zawierać 
śladowe ilości mąki pszennej.

5-8g / kg 
masy

Metka rycerska Zestaw przypraw i środków do 
produkcji metki o wyrazistym 
smaku oraz zapewniający
świeżość wyrobu.

Glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, sól, przeciwutleniacze: 

E300, E316, przyprawy 
naturalne: czosnek, papryka 

chilli, majeranek, cebula, por.

6-8g / kg 
masy

Pieprzowa Pełna kompozycja 
przyprawowa wzmocniona 
naturalnym
pieprzem zielonym, cebulą i 
środkami do produkcji wędlin
surowych.

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, pieprz zielony, papryka, 

papryka chilli, imbir, cebula. 
Ekstrakt drożdżowy, sól, 

glukoza, wzmacniacz smaku 
E621, przeciwutleniacze: E300, 

E316.

6-8g / kg 
masy

Metka tatarska Zestaw przypraw i środków do 
produkcji metki, zapewniający
odpowiednie wybarwienie, 
stabilność barwy i zapewnia
świeżość wyrobu.

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, lubczyk, cebula, por, 

papryka.Glukoza, wzmacniacz 
smaku E621, sól, 

przeciwutleniacze: E300, E316. 

12g  / kg 
masy
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Pasztet
Komplet

Kompozycja przyprawowa o 
znakomitych walorach 
smakowo zapachowych z nutą 
aromatu śmietankowego. 
Poprawia strukturę wyrobu 
gotowego.

Przyprawy naturalne: cebula, 
pieprz czarny, emulgator: 

E472c, substancje wzmacniające 
smak: E621, E631, E627, 

ekstrakt drożdżowy, 
przeciwutleniacz: E316.

40g / kg masy

Salceson biały
kombi

Kompozycja przyprawowa o 
znakomitych walorach 
smakowo
zapachowych dla salcesonu 
białego z nutą kminku i 
czosnku.
Daje szerokie możliwości dla 
różnorakich wyrobów –galantyn
z uwagi na zawartość żelatyny 
wieprzowej – 270 BLOOM.

Przyprawy naturalne: czosnek, 
pieprz czarny, pieprz biały, 

kminek, liść laurowy. Żelatyna 
wieprzowa, glukoza, 

wzmacniacz smaku E621, sól, 
przeciwutleniacze: E300, E316. 

50g / kg

Salceson
włoski

Kompozycja przyprawowa o 
charakterystycznych walorach
smakowo – zapachowych dla 
salcesonu włoskiego z nutą
kminku i czosnku. 

Przyprawy naturalne i ich 
ekstrakty, wzmacniacz smaku 

E621, glukoza, przeciwutleniacz 
E301, sól. 

8g/ 1kg 
masy

Salceson
krwisty

Kompozycja przyprawowa o 
intensywnym aromatycznym
smaku i zapachu 
charakterystycznym dla 
wyrobów krwistych z
nutą majeranku i ziela 
angielskiego. 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, majeranek, cebula, ziele 

angielskie, gożdzik, imbir., 
wzmacniacz smaku E621, 

glukoza, cukier. sól. 

8g/ 1kg 
masy
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Preparat do mięsa 
Garmażeryjnego

Kompozycja białek 
zwierzęcych sojowych NON 
GMO, dodatków utrzymujących 
świeżość. Przeznaczona do 
produkcji mięs garmażeryjnych. 
Równoważnik dodanego – 
uwodnionego preparatu 
zastępuje mięso chude 
wpływając korzystnie na 
trwałość przed i po obróbce 
termicznej.

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, cebula, czosnek, białko 

sojowe NON GMO, białko 
zwierzęce kolagenowe, sól 
peklowa, stabilizator E331, 

błonnik bambusa, 
przeciwutleniacze: E316, E300, 
substancja wzmacniająca smak 

E621. 

50-80g/ kg 
masy

Przyprawa do kurczaka ostra Kompozycja przypraw z 
dominującą nutą chilli i papryki. 

Przyprawy naturalne: papryka 
chilli, papryka słodka, pieprz 

czarny, imbir, kurkuma, 
goździk, kozieradka, kolendra, 

kumin, cynamon, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

Q/S

Przyprawa do ziemniaków Kompozycja ziół i przypraw, 
dzięki której potrawy z 
ziemniaków zyskują smak i 
aromat. Dodaje się do 
pieczonych i smażonych 
ziemniaków, farszów 
zapiekanek ziemniaczanych 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, majeranek, kolendra, 

papryka, cząber, kminek, koper, 
czosnek, chilli, sól, wzmacniacz 

smaku E621.

Q/S

Przyprawa do mięsa 
mielonego

Kompozycja przypraw z 
dominującą nutą pieprzu i 
czosnku. 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, cebula, ziele angielskie, 
marchew, gałka muszkatołowa, 
lubczyk majeranek, kolendra, 

papryka, czosnek, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

Q/S

Przyprawa do grilla Kompozycja przypraw nadająca 
potrawom z grilla oryginalny i 
wyrazisty smak 

Przyprawy naturalne: pieprz 
czarny, cebula, papryka słodka, 

pomidor, czosnek, seler, 
kurkuma, imbir, kumin, ekstrakt 

drożdżowy, sól, wzmacniacz 
smaku E621.

Q/S

Przyprawa do kurczaka po 
staropolsku

Kompozycja przypraw z 
dominującą nutą papryki 
słodkiej i curry 

Przyprawy naturalne: czosnek, 
kminek, cebula, imbir, oregano, 

tymianek, majeranek, sól, 
wzmacniacz smaku E621.

Q/S
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Emulgomat Preparat do produkcji emulsji 
termostabilnej.

Zagęstnik E407, guma konjack, 
sól, glukoza, skrobia 

ziemniaczana, metyloceluloza, 
E500, E576, E460.

4g/ 1kg 
masy

Sól wędzarnicza Dodatek do solanki, nadający 
specyficzny smak wędzonki w
wyrobie gotowym.

Sól, aromat dymu, papryka.
Q/S

Imitacja sera w proszku Produkt przeznaczony do 
przygotowania imitacji sera 
wykorzystywanego przy 
produkcji wyrobów 
nadziewanych serem.

Cukier, aromat identyczny z 
naturalnym, skrobia 

kukurydziana modyfikowana, 
alginiany.

100g/ 1kg 

MIX KIEŁBASA F MAT Środek z dodatkiem 
stabilizatorów oraz zagęstników 
wspomagający produkcję 
kiełbas i parówek.

Zagęstnik E407, stabilizatory 
E450, E451, E452, Guma guar.

Q/S

ECOMIX PLUS Preparat na bazie kwasów 
organicznych. Polecany do 
produkcji emulsji ze skór, oraz 
do gotowania ozorów.

Kwasy organiczne, syrop 
glukozowy, maltodekstryna, 

zagęstnik E407, skrobia 
kukurydziana.

10g / 1kg 
skórek

Mieszanka żelatyna smakowa 
(240Bloom)

Mieszanka żelatynowa 
posiadająca odpowiednie 
walory smakowe.

Żelatyna , sól , wzmacniacz 
smaku i zapachu: E621, 

regulator kwasowości: E330, 
cukier, ekstrakty przypraw: 
pieprzu, czosnku, cebuli.

Q/S

Mieszanka żelatyna
smakowo-warzywna

Mieszanka żelatynowa z 
dodatkiem warzyw.

Żelatyna , sól , wzmacniacz 
smaku i zapachu: E621, 

regulator kwasowości: E330, 
cukier, przyprawy naturalne: 

pietruszka, seler, cebula, 
marchew pasternak.

Q/S

Żelatyna spożywcza (270 
Bloom)

Żelatyna wieprzowa. Żelatyna pochodzenia 
zwierzęcego. 

Q/S
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