
SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

MIESZANKA DO WYPIEKU CIASTA CZEKOLADOWEGO 270 g 
CIASTO CZEKOLADOWE 

 

Składniki: cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, kakao w proszku (o obniżonej zawartości 

tłuszczu), emulgatory (E470a, E471, E472b, E477), syrop glukozowy, białko mleka, substancje 

spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, aromat, czekolada 0,2% (miazga kakaowa, cukier, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (z soi), substancja 

zagęszczająca (guma ksantanowa). 

Może zawierać nasiona sezamu, orzechy oraz orzeszki ziemne 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1612 kJ/ 380 kcal 

Tłuszcz 3,2 g 

w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone 

2,4 g 

Węglowodany 82 g 

w tym cukry 48 g 

Błonnik 2,2 g 

Białko 4,8 g 

Sól 0,60 g 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 270 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
Dodaj: 
-2 jajka 
-75 g margaryny 
-30ml wody (3 łyżki) 
 
1.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jaja, wodę i miękką margarynę. 
2.Całość miksować około 3-4 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
3.Masę przełożyć do foremki.  
4.Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika i piec bez termoobiegu w temperaturze 160-165°C 
przez 40-50 minut. 
5.Ciasto obsypać cukrem pudrem lub polać polewą. 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

MIESZANKA DO WYPIEKU BABKI CYTRYNOWEJ 290 g 
BABKA CYTRYNOWA 

 

Składniki: cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), naturalny aromat cytrynowy 0,8%, sól, barwnik: karoteny. 

Może zawierać nasiona sezamu, mleko, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1578 kJ/ 372 kcal 

Tłuszcz 0,5 g 

w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone 

0,2 g 

Węglowodany 85 g 

w tym cukry 41 g 

Błonnik 2,4 g 

Białko 5,6 g 

Sól 0,17 g 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 290 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
Dodaj: 
-2 jajka 
-90 g margaryny 
 
1.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jaja i miękką margarynę. 
2.Całość miksować około 3-4 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
3.Masę przełożyć do foremki.  
4.Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika i piec bez termoobiegu w temperaturze 160-165°C 
przez 50-60 minut. 
5.Ciasto obsypać cukrem pudrem lub polać polewą. 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

MIESZANKA DO WYPIEKU BABKI PIASKOWEJ 290 g 
BABKA PIASKOWA 

 

Składniki: cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), aromat, sól. 

Może zawierać nasiona sezamu, mleko, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1578 kJ/ 372 kcal 

Tłuszcz 0,5 g 

w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone 

0,2 g 

Węglowodany 85 g 

w tym cukry 41 g 

Błonnik 2,4 g 

Białko 5,6 g 

Sól 0,17 g 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 290 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
Dodaj: 
-2 jajka 
-90 g margaryny 
 
1.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jaja i miękką margarynę. 
2.Całość miksować około 3-4 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
3.Masę przełożyć do foremki.  
4.Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika i piec bez termoobiegu w temperaturze 160-165°C 
przez 50-60 minut. 
5.Ciasto obsypać cukrem pudrem lub polać polewą. 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

MIESZANKA DO WYPIEKU CIASTA 400 g 
BISZKOPT 

 

Składniki: cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, emulgatory (E470a, E471, E472b, E477), syrop 

glukozowy, białko mleka, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), substancja 

zagęszczająca (guma ksantanowa). 

Może zawierać nasiona sezamu, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1503 kJ/ 354 kcal 

Tłuszcz 0,6 g 

w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone 

0,1 g 

Węglowodany 82 g 

w tym cukry 43 g 

Błonnik 0,8 g 

Białko 4,3 g 

Sól 0,03 g 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 400 g 
 

 
Przygotować: 
-4 jaja 
-40 ml wody (około 4 łyżki) 
 
Sposób przygotowania: 
 
-Do wysokiego naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jaja i wodę. Całość miksować około 
4-7 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
-Masę przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 24 cm.  
-Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika i piec bez termoobiegu w temperaturze 180-190°C przez 
35-40 minut. 
-Po wystudzeniu dekorować według uznania. 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

MIESZANKA DO WYPIEKU BABKI CYTRYNOWEJ 290 g 
BABKA CYTRYNOWA 

 

Składniki: cukier, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, substancje spulchniające (difosforany, 

węglany sodu), naturalny aromat cytrynowy 0,8%, sól, barwnik: karoteny. 

Może zawierać nasiona sezamu, mleko, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1578 kJ/ 372 kcal 

Tłuszcz 0,5 g 

w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone 

0,2 g 

Węglowodany 85 g 

w tym cukry 41 g 

Błonnik 2,4 g 

Białko 5,6 g 

Sól 0,17 g 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 290 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
Dodaj: 
-2 jajka 
-90 g margaryny 
 
1.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jaja i miękką margarynę. 
2.Całość miksować około 3-4 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
3.Masę przełożyć do foremki.  
4.Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika i piec bez termoobiegu w temperaturze 160-165°C 
przez 50-60 minut. 
5.Ciasto obsypać cukrem pudrem lub polać polewą. 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

Strona 1 z 1 

 

 

 
TALERZE  

-Z OTRĄB PSZENNYCH- 
 

 
  

Wartość 
odżywcza 

w 100 g 

Wartość 
energetyczna  

1118 kJ 

269 kcal 

Tłuszcz 4,6 g 

w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

0,8 g 

Węglowodany 20 g 

w tym cukry 2,4 g 

Błonnik  42 g 

Białko 16 g 

Sól 0,02 g 
 

Opis produktu: talerze jadalne, biodegradowalne, średnica 19 cm. Przeznaczone do krótkotrwałego 
kontaktu z żywnością (na ciepło, zimno, w formie stałej lub płynnej). Talerze można podgrzewać w 
piekarniku: 180OC przez 5 minut lub w mikrofalówce: 600W przez 3 minuty 
 
Składniki: 100% otręby pszenne 
 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu 
 

Masa netto: 600 g (12 szt.) 
 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 
 

 
MIESZANKA DO WYPIEKU GOFRÓW 300 g 

 
Składniki: mąka pszenna, cukier, emulgatory (E471, lecytyny (z rzepaku)), substancje 
spulchniające (difosforany, węglany sodu), aromat, sól. 
Może zawierać nasiona sezamu, mleko, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne. 
 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1470 kJ/ 347 kcal 

Tłuszcz 2,3 g 

w tym kwasy  

tłuszczowe nasycone 

1,6 g 

Węglowodany 72 g 

w tym cukry 11 g 

Błonnik 2,0 g 

Białko 8,5 g 

Sól 0,49 g 

 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 300 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
Przygotować: 2 jaja, 400 ml mleka, 80 ml oleju 
 
Sposób przygotowania: 
 
1.Żółtka oddzielić od białek i ubić na sztywną pianę (z odrobiną soli). 
2.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać żółtka, mleko, olej. Całość miksować około  
4-5 minut na wysokich obrotach, do uzyskania gładkiej masy. Do masy dodać ubitą pianę z białek i 
delikatnie wymieszać łyżką. 
3.Gofry piec w rozgrzanej gofrownicy na złoty kolor (czas pieczenia zależy od mocy urządzenia). 
 
Mieszanka z opakowania wystarczy na 10-12 sztuk 
 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 

 



SPECYFIKACJA 
PRODUKTY POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

 
MIESZANKA NA RACUCHY 300 g 

 
Składniki: mąka pszenna, cukier, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól, 
emulgatory (E472e, E466), aromat. 
Może zawierać nasiona sezamu, mleko, soję, orzechy oraz orzeszki ziemne 
 

WARTOŚĆ ODZYWCZA  w 100 g produktu 

Wartość energetyczna 1442 kJ/ 340 kcal 

Tłuszcz 1,3 g 

w tym kwasy  

tłuszczowe nasycone 

0,5 g 

Węglowodany 72 g 

w tym cukry 8,4 g 

Błonnik 2,3 g 

Białko 8,9 g 

Sól 0,56 g 

 

Data minimalnej trwałości 12 miesięcy 
 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu 
 

Masa netto: 300 g 
 

Sposób przygotowania: 
 
1.Do naczynia wsypać zawartość opakowania, dodać jajko i mleko 
2.Całość wymieszać łyżką do uzyskania gładkiej masy 
3.Smażyć na głębokim tłuszczu po obu stronach na złoty kolor 
 

Wyprodukowane przez: 
POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A 
01-303 Warszawa 
 

 
 

 


