Oferta Świąteczna
Dyniowa babka korzenna
o smaku czekolady deserowej
z suszoną śliwką, orzechami
laskowymi i włoskimi

25 cm

ok. 12 porcji

Wegańska
Bez cukru
Bez laktozy
Obniżona zawartość glutenu
Skład: dynia, mąka gryczana, erytrytol, miazga kakaowa,
śliwka suszona, orzechy włoskie, orzechy laskowe, olej
kokosowy, olej rzepakowy, mleko sojowe BIO, kakao, soda
oczyszczona, sok z cytryny, maliny liofilizowane, migdały,
cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, anyż, goździki, sól.

Makroskładniki (100 g):
Energia: 223 kcal
W: 19 g
B: 4 g
T: 16 g

IG: 37,5
ŁG: 5,1/100g

Oferta Świąteczna
Makowiec
z konfiturą z czarnej porzeczki, pod
pierzynką ze śmietanki kokosowej,
z żurawiną i migdałami

25 cm

ok. 12 porcji

Wegański
Bez cukru
Bez laktozy
Obniżona zawartość glutenu
Skład: mak niebieski, mleko sojowe BIO, mleczko kokosowe,
marchew, erytrytol, czarna porzeczka, mąka gryczana,
migdały, żurawina, olej kokosowy, sok z cytryny, siemię
lniane, mąka ziemniaczana, soda oczyszczona, naturalne
aromaty.

Makroskładniki (100 g):
Energia: 194 kcal
W: 13,5 g
B: 5,7 g
T: 14 g

IG: 33,4
ŁG: 2,7/100g

Oferta Świąteczna
Chałwowe Banoffee
na kakaowym półkruchym
spodzie
Wegańskie
Bez cukru
Bez laktozy
Obniżona zawartość glutenu

25 cm

ok. 12 porcji

Skład: mleczko kokosowe, banany, daktyle, pasta tahini,
erytrytol, olej kokosowy, olej rzepakowy, mąka gryczana,
sok z cytryny, kakao, sól, kawa, naturalne aromaty.

Makroskładniki (100 g):
Energia: 204 kcal
W: 22 g
B: 4 g
T: 12 g

IG: 48
ŁG: 9,8/100g

Oferta Świąteczna
Bez-sernik pomarańczowy
z musem o smaku
białej czekolady

25 cm

ok. 12 porcji

Wegański
Bez cukru
Bez laktozy
Obniżona zawartość glutenu
Skład: tofu, mleko sojowe BIO, masło kakaowe, mleczko
kokosowe, erytrytol, sok z cytryny, konfitura
pomarańczowa (pomarańcze, sok winogronowy, pektyny),
daktyle, mąka ziemniaczana, słonecznik, sezam, wiórki
kokosowe, skórka z pomarańczy, agar, naturalne aromaty.

Makroskładniki (100 g):
Energia: 166 kcal
W: 9 g
B: 4 g
T: 13 g

IG: 49
ŁG: 5,4/100g

Oferta Świąteczna
Torcik czekoladowy
z wiśniami przełożony
chrupiącą warstwą
Wegański

20 cm

ok. 12 porcji

Bez cukru
Bez laktozy

Obniżona zawartość glutenu
Skład: marchew, wiśnie, mleko sojowe BIO, erytrytol, mąka
ryżowa, mąka ziemniaczana, mąka kokosowa, mleko
kokosowe, miazga kakaowa, orzechy arachidowe, grys
kukurydziany, olej rzepakowy, kakao, ocet, soda, sól,
naturalny aromat waniliowy.

Makroskładniki (100 g):
Energia: 148 kcal
W: 12,5 g
B: 3 g
T: 9 g

IG: 66,5
ŁG: 8,3/100g

Oferta
Świąteczna
Wegańskie

Bez cukru
Bez laktozy

Obniżona zawartość glutenu

Ważne informacje:
• Zamówienia można składać:
-osobiście,
-w wiadomości prywatnej,
-telefonicznie 880 550 057
• Zamówienia przyjmujemy do 18.12.2021 (sobota) lub do wyczerpania
miejsc.
• Zapisy odbiorów ciast przyjmujemy na 3 dni:
22.12 środa (10:00-17:00)
23.12 czwartek (10:00-17:00)
24.12 piątek (8:00-12:00)
• Na każdy dzień ilość jest ograniczona („kto pierwszy ten lepszy” )
• Do każdego ciasta należy doliczyć 4 zł za opakowanie.
• Modyfikacja składu – od 15 zł
• Możliwy dowóz 24.12 (skontaktuj się z nami)

