
POLAGRA NOWOŚCI 

 
 

KOMPLET Multi Drożdżowe 25 
 
25% skoncentrowana mieszanka do produkcji ciast drożdżowych 
 

  Mieszanka zawiera wysokiej jakości jajko w proszku 
  Delikatna konsystencja i elastyczna struktura 
  Pewna i ekonomiczna produkcja wysokiej jakości ciast drożdżowych 
  Wilgotny i słodki miękisz - dłuższa  
  Świeżość gotowych wyrobów 

 

KOMPLET Krem Gourmet Royal 
 
Gotowa mieszanka do wyrobu lekkich kremów do przekładania i nadziewania ciast 

  Puszysty i lekki krem o smaku śmietankowym do przekładania i nadziewania ciast 
  Delikatna struktura, krem rozpływa się w ustach 
  Duża wydajność 

 

KOMPLET Krem Elba 
 
100% mieszanka do produkcji kremu o delikatnym śmietankowym smaku do użycia na zimno 
 

  Doskonały krem do wypełnień i przekładania ciast deserowych 
  Powtarzalna i łatwa produkcja 
  Delikatna, gładka i puszysta struktura kremu po wymieszaniu 
  Wyśmienity śmietanowo-mleczny smak 
  Łatwe krojenie po schłodzeniu 

 

UNIFERM FermFresh-Kurbis  

produkt z grupy świeżych produktów fermentacyjnych do produkcji pieczywa. Pestki dyni zatopione 
w soku z miąższu dyni do prawdziwie dyniowego chleba oraz pieczywa drobnego. Marka chleba 
DynioVit o charakterystycznym kształcie przyciągnie konsumentów wyjątkową formą, a następnie 
niepowtarzalnym dyniowym smakiem chleba pszenno-żytniego. 

 

ECO TRADE Super Ciabatta 

 

100% mieszanka. Charakteryzuje się chrupiącą  skórką, niesamowitym zapachem i dużymi porami  

w strukturze lekkiego miąższu. Nieregularne bułki  dzielone są ręcznie i zazwyczaj sprzedawane na 

wagę. 



ECO TRADE Chleb Bosman 

 

50% mieszanka zawiera mąkę jęczmienną i płatki jęczmienne. Dodatek płatków ziemniaczanych 

wydłuża świeżość, a czarnuszka ma wpływ na aromatyczny zapach. Pieczywo w swoim składzie  

zawiera również słody jęczmienne, słonecznik i szczyptę kminku. 

 

ECO TRADE Chleb Dynowski 

 

Wyjątkowo bogata 83% mieszanka zawierająca  50% ziaren i tartą marchewkę. Nie zawiera  

polepszaczy. Wypieczone pieczywo jest źródłem  błonnika pokarmowego oraz zawiera dużą dawkę  

wapnia. Do mieszanki użyto naturalnych komponentów. 

 

ECO TRADE Chleb Wójta z pomidorami 

 

50% mieszanka z dodatkiem suszonych pomidorów  i bazylii ma niesamowity aromat i smak.  

Dodatek płatków ziemniaczanych przedłuża  utrzymanie świeżości. Ma charakterystyczny,  

równomierny miękisz. Zawiera naturalny kwas żytni. 

 

ECO TRADE Biszkopt kakaowy 

 

100% koncentrat ciasta do produkcji kakaowych  blatów biszkoptowych pod torty i ciasta. Ciasto 

łatwo się wyrabia i wyrasta równomiernie. Jest pachnące i puszyste. 

 

ECO TRADE Mak Cake 

 

100% koncentrat ciasta makowego. Dodatek dużej  ilości niebieskiego maku (33%) nadaje mu  

oryginalny wygląd i bogaty smak. Jest wilgotne, smakowite i atrakcyjnie wygląda, więc może być 

stosowane bez żadnych dodatków. Wspaniale smakuje z owocami, bitą śmietaną oraz kremami. 

 

ECO TRADE Roll-Scones 

 

100% mieszanka do produkcji szerokiego asortymentu rolad, strucli, wianków i warkoczy. Dzięki 

odpowiedniej konsystencji ciasta i składników wysokiej jakości produkcja jest prosta i w pełni 

powtarzalna. Wypieczone produkty są aromatyczne i wspaniale wyglądają. 

 

ECO TRADE Arktik 

 

Krem śmietanowy swój smak zawdzięcza mleku, serwatce i maślance - nie zawiera aromatów. 

Błyskawicznie uzyskuje dużą objętość i jest bardzo stabilny. Wspaniale smakuje i można go łączyć ze 

stabilizatorami do śmietany, kremami budyniowymi owocami i alkoholem. Jest odporny na 

zamrażanie. 

 

 

 



ECO TRADE Super Elita bez cukru 

 

Krem do ubijania na bazie tłuszczu roślinnego (29%) - alternatywa dla śmietan pochodzenia 

zwierzęcego. Płynna postać ułatwia i tym samym skraca proces produkcji. Doskonale miesza się ze 

stabilizatorami do śmietany. Cechuje go duży przyrost objętości. Wyroby są estetyczne, mają wysoką 

jakość i trwałość. 

 

ECO TRADE Stabilizatory do śmietany 

 

BRZOSKWINIA-MARAKUJA doz. 200g/1l śmietany/250g wody 

NEUTRALNY BEZ CUKRU doz. 200g/1l śmietany/250g wody 

TRUSKAWKOWY STANDARD doz. 200g/1l śmietany/250g wody 

 

Kremy śmietanowe powstałe przy użyciu stabilizatorów są smaczne, bardziej wydajne i można  je 

poddawać procesowi mrożenia. 

 

ECO TRADE ciasteczka żytnie razowe ze słonecznikiem, ciasteczka żytnie razowe z 

orzechem 

 

Pyszne i chrupiące ciasteczka żytnie razowe w dwóch wariantach smakowych - ze słonecznikiem 

i z orzechem.  Mieszanki dostosowane do maszyn przemysłowych, urządzeń typu Multidrop, maszyn 

wałkowych, ciągów technologicznych. 

 

ECO TRADE posypka ze słonecznikiem, posypka z dynią 

 

Wspaniałe posypki do ciasteczek na linię przemysłową i nie tylko – duże ziarna, przemyślana 

kompozycja. 

 

ECO TRADE linia dodatków do wypieku odroczonego 

 

Proponujemy szeroki asortyment produktów do odroczonego wypieku. Gotowe kęsy można 

wypiekać w czasie dogodnym dla piekarni w zależności od potrzeb. Opóźniony rozrost pozwala na 

uzyskanie  pieczywa o wyjątkowo wysokiej jakości, co skutkuje uzyskaniem delikatnego miękiszu 

i dłuższej świeżości pieczywa. 

 

BUŁKA ŚNIADANIOWA – 3% dodatek wypiekowy 

KAJZERKA – 2% dodatek wypiekowy 

BAZA DO CHLEBA MIESZANEGO – 10% mieszanka 

BUŁKA GRAHAMKA – 40% mieszanka 

BUŁKA DYNIOWA – 30% mieszanka 

BUŁKA JĘCZMIENNA – 35% mieszanka 

BUŁKA KAROCA – 50% mieszanka 

BUŁKA KUKURYDZIANA – 40% mieszanka 

BUŁKA SŁONECZNIKOWA – 30% mieszanka 



PIZZA ZIOŁOWA – 50% mieszanka 

ZAPIEKANKA – 10% mieszanka 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wymienionych produktów, prosimy o kontakt 

z naszymi przedstawicielami. 


