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Nazwa Opis Cena
Chleb Litewski "Geras“ Odpowiednia mieszanka pozwalająca 

przygotować tradycyjny chleb litewski o 
charakterystycznym słodko-kwaśnym smaku 
z dodatkiem pełnego kminku 

Bułeczki Serowe Mieszanka do wypieku pieczywa 
pszennego z wyczuwalną nutą serową. 

Pieczywo 7 ziaren Koncentrat do wypieku różnych form 
pieczywa pszennego 7 ziaren

Chleb wieloziarnisty Jest koncentratem do wypieku 
wieloziarnistego chleba i bułek 
zawierających ziarna i nasiona. Zawiera 
między innymi żyto, pszenicę, jęczmień, 
owies, siemię lniane, sezam, słonecznik.

Bułeczki czosnkowe Mieszanka do wyrobu pieczywa o smaku 
czosnkowym 

Chleb wieloziarnisty Mieszanka wieloziarnista służąca do 
wytwarzania chleba wieloziarnistego 

Chleb z Żurawiną Mieszanka piekarska pozwalająca na szybkie 
otrzymanie chleba z 
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A Nazwa Opis Cena
Polepszacz do pieczywa pszennego 
0,1% – 0,2%

Gwarantujący bardzo dobre efekty wypieku 
pieczywa pszennego.

Polepszacz do pieczywa pszennego 
0,2% – 0,3%

Idealny produkt do zastosowania przy 
produkcji pieczywa pszennego

Polepszacz do pieczywa PREMIUM Gwarantujący maksymalne efekty wypieku 
pieczywa pszennego.

Polepszacz do chlebów mieszanych 
0,2% - 0,3%

Polepszacz do pieczywa pszennego i 
mieszanego.

P.P.H. TRANS-MAT FOOD
ul. Łukasiewicza 12a

19-300 Ełk
www.trans-mat.elk.pl

Mail: transmat-firma@wp.pl
Tel. +48 510 207 401

NIP: PL 848-106-01-19

mailto:transmat-firma@wp.pl


MIESZANKI CUKIERNICZE

M
IE

SZ
A

N
K

I C
U

K
IE

R
N

IC
ZE

Nazwa Opis Cena
Mieszanka do Pączków 20% Idealna mieszanka do wytwarzania ciasta do 

pączków. Wydłuża czas przydatności oraz 
dużą objętość pączków.

Mieszanka do Pączków 50% Optymalna mieszanka do wytwarzania ciasta 
do pączków. Wydłuża czas przydatności oraz 
dużą objętość pączków.

Mieszanka Kokosowa Mieszanka do wypieku kokosanek i ciasta 
kokosowego. 

Babka Mazurska To wysokiej jakości mieszanka ciasta 
biszkoptowo-tłuszczowego do wypieku 
tradycyjnych babek domowych jak i 
markurkowych. 

Krem budyniowy śmietankowy Mieszanka do przygotowania 
wysokowydajnego kremu budyniowego. 
Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie.

Krem budyniowy Toffi  Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie. 

Krem budyniowy Czekoladowy  Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie. 

Krem budyniowy Malinowy Mieszanka do przygotowania 
wysokowydajnego kremu budyniowego. 
Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie. 

Krem budyniowy Truskawkowy  Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie. 

Krem budyniowy Śmietankowy Mieszanka do przygotowania 
wysokowydajnego kremu budyniowego. 
Łatwy i niezawodny w przygotowaniu. 
Termostabilny, o naturalnym smaku oraz 
barwie. 

Proszek do pieczenia Proszek do pieczenia powodujący wyrastanie 
i spulchnianie wypieków. 
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Nazwa Opis Cena
Posypka Serowa Posypka do do dekoracji pieczywa. 

Posypka Musli Jest mieszanka wieloziarnista z 
nierozdrobnionych ziaren do 
dekoracji każdego rodzaju pieczywa. 

Posypka Wieloziarnista Mieszanka 7-ziarnista służy do dekorowania 
różnego rodzaju wypieków. Jest szybka i 
wygodna w zastosowaniu, a także podnosi 
wartości odżywcze pieczywa. 

JAJKO W PROSZKU I MIESZANKI JAJECZNE
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Nazwa Opis Cena
Jajko w proszku Produkt najwyższej jakości, pozyskiwany 

wyłącznie z jaj świeżych. Doskonale 
sprawdza się w przemyśle piekarskim, 
cukierniczym, makaroniarskim oraz 
garmażeryjnym. 

Mieszanka jajeczna w proszku 
PREMIUM

Mieszanka sprawdzająca się w przemyśle 
piekarniczym, cukierniczym oraz mięsnym. 
Idealnie zastępuję oryginalne jaja oraz jajko 
w proszku obniżając koszty produkcyjne. 

Mieszanka jajeczna w proszku ECO Mieszanka sprawdzająca sie w przemyśle 
piekarniczym  i cukierniczym. Idealnie 
zastępuję oryginalne jaja oraz jajko w 
proszku obniżając koszty produkcyjne. 

Mieszanka Piekarnicza Mieszanka idealna do zastosowania w 
produkcji wypieków piekarniczych. Obniża 
koszty produkcyjne. 

Mieszanka Makaronowa Mieszanka z dużą zawartością tłuszczu 
pozwalająca przynosić wymierne kożyści 
ekonomiczne produkcji makaronu. 

Mieszanka jajeczna w proszku 
STANDARD

Mieszanka sprawdzająca sie w przemyśle 
piekarniczym  i cukierniczym. Idealnie 
zastępuję oryginalne jaja oraz jajko w 
proszku obniżając koszty produkcyjne. 
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Nazwa Opis Cena
Sos do pizzy w proszku Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 

Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos Bolognese Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos Śmietankowy Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos do Chińszczyzny Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos Carbonara Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos Słodko-kwaśny Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.

Sos Szpinakowy Sos w proszku, do wymieszania z wodą. 
Bardzo wydajny obniżający koszty 
produkcji. Odpowiedni smak i barwa. 
Nadający się zarówno do zapiekania jak i 
zamrażania.
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Mieszanka Mleko cukiernicze w 
proszku

Mieszanka o niskiej zawartości tłuszczu. 
Pozwala wyeliminować z produkcji mleko w 
proszku odtłuszczone. 

Mieszanka Mleko w proszku pełne Pozwala wyeliminować z produkcji mleko w 
proszku pełne. 

Mieszanka Lodowa w proszku Mieszanka do zastosowania przy produkcji 
masy lodowej.
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