
MIESZANKI CUKIERNICZE 

        JOGO MIX- ciasto jogurtowe, babka jogurtowa 
        CIASTO JOGURTOWE EXTRA- ciasto biszkoptowo-tłuszczowe 
        CHOCO MIX – ciasto czekoladowe, babka czekoladowa 
        CIASTO CZEKOLADOWE EXTRA – ciasto biszkoptowo-tłuszczowe 
        DOUBLE CHOCO – ciasto podwójnie czekoladowe 
        CIASTO ORZECHOWE – ciasto z orzechami laskowymi 
        CIASTO LIMONKA – ciasto z limonką 
        CIASTO TOFFI – ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku toffi 
        CIASTO POMARAŃCZOWE – ciasto z pomarańczą 
        CIASTO GRUSZKOWE - ciasto z sokiem z gruszki 
        CIASTO WIŚNIOWE – ciasto z wiśnią kandyzowaną 
        CIASTO MIODOWE – ciasto z naturalnym miodem 
        CIASTO WIEDEŃSKIE – ciasto biszkoptowo-tłuszczowe 
        CIASTO DOMOWE – koncentrat na ciasto biszkoptowo-tłuszczowe i babkę 
        CIASTO DOMOWE CZEKOLADOWE – koncentrat na ciasto biszkoptowo-tłuszczowe 
        TRUFLA CAKE – mieszanka do wypieku babeczek 
        MUFINKA WANILIOWA – 100% mix na mufinkę waniliową 
        MUFINKA CZEKOLADOWA – 100% mix na mufinkę czekoladową 
        SOFT SAND MIX – babka piaskowa, babka marmurkowa 
        SAND MIX – babka piaskowa, keks 
        SAND MIX CONCENTRATE – 10% koncentrat babki piaskowej 
        BABKA CYTRYNOWA – mix na babkę cytrynową 
        BABKA ORZECHOWA – mix na babkę orzechową 
        BABKA PIASKOWA – mix na babkę piaskową 
        BABKA CZEKOLADOWA – mix na babkę czekoladową 
        BISZKOPT MIX – biszkopt jasny 
        BISZKOPT+SAND – 30% koncentrat do biszkoptów i babek piaskowych 
        BISZKOPT CZEKOLADOWY – biszkopt ciemny 
        PĄCZEK KRÓLEWSKI – 20% mix do pączków i drożdżówek 
        BERLINER 20% - 20% mix do pączków i drożdżówek 
        KULE SEROWE – 100 % mieszanka na pączusie twarogowe 
        CIASTO FRANCUSKIE – 100% mix na ciasto francuskie 
        CROISSANT MIX – 100% mix na ciasto półfrancuskie i francuskie 
        CROISSANT 15% - 15% mix na ciasto półfrancuskie i francuskie 
        CIASTO KRUCHE – mix na ciasto kruche 
        KRUCHE TORUŃSKIE – mix na ciasteczka toruńskie 
        CIASTECZKA KORZENNE – mix na ciasteczka kruche piernikowo-korzenne 
        PIERNIK STAROPOLSKI – mix na ciasto piernikowe biszkoptowo-tłuszczowe 
        PRZYPRAWA DO PIERNIKA – korzenna przyprawa do piernika 
        CIASTECZKA ORKISZOWE PEŁNOZIARNISTE 
        CIASTECZKA ŻYTNIE RAZOWE – mix na ciasteczka żytnie 
        CIASTECZKA OWSIANE PEŁNOZIRNISTE – mix na ciasteczka owsiane 
 


