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Skład produktów Mini Melts
Lody o smaku waniliowym
Składniki: mleko, masło, cukier, mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglice-
rydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksantanowa, karagen; skrobia modyfiko-
wana,  dekstroza, aromat waniliowy, barwnik: beta-karoten, naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ 
GLUTEN PSZENNY, JAJA, SOJĘ i ORZECHY. Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 
932 kJ /223 kсal, Tłuszcz: 14,2 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,3 g, Węglowodany: 19,2 g – w tym cukry: 
17,7 g, Białko: 4,6 g, Sól: 0,15 g.

Lody o smaku truskawkowym
Składniki: mleko, masło, wsad truskawkowy 11 % (cukier, truskawki 25 % – we wsadzie truskawkowym, woda, 
fruktoza, naturalne aromaty, skrobia kukurydziana, barwniki: antocyjany, beta-karoten; przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy; regulator kwasowości: cytrynian trisodowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, syrop gluko-
zowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksanta-
nowa, karagen; skrobia modyfikowana, dekstroza, naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ GLUTEN 
PSZENNY, JAJA, SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 858 kJ /205 kсal, Tłuszcz: 12,2 – w tym kwasy 
tłuszczowe nasycone: 8,0 g, Węglowodany: 20,2 g – w tym cukry: 18,8 g, Białko: 3,8 g, Sól: 0,13 g.

Lody o smaku czekoladowym
Składniki: mleko, masło, cukier, mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, kakao w proszku 2 %, emul-
gator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksantanowa, ka-
ragen; skrobia modyfikowana, dekstroza, aromat waniliowy, naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ 
GLUTEN PSZENNY, JAJA, SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 1032 kJ /247 kсal, Tłuszcz: 14,5 – w tym 
kwasy tłuszczowe nasycone: 9,3 g, Węglowodany: 24,2 g – w tym cukry: 19,5 g, Białko: 4,9 g, Sól: 0,18 g.

Lody o smaku Banana Split
Składniki: mleko, masło, cukier, mleko w proszku odtłuszczone, wsad truskawkowy (cukier, truskawki 25 % – we 
wsadzie truskawkowym, woda, fruktoza, naturalne aromaty, skrobia kukurydziana, barwniki: antocyjany, beta-
-karoten; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; regulator kwasowości: cytrynian trisodowy), wsad bananowy 3 
% (cukier, woda, banany 20 % – we wsadzie bananowym, naturalny aromat, skrobia kukurydziana, przeciwutle-
niacz: kwas askorbinowy; kwas: kwas cytrynowy; barwnik: ekstrakt z papryki), syrop glukozowy, kakao w prosz-
ku, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksantanowa, 
karagen; skrobia modyfikowana, dekstroza, aromat waniliowy, naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ 
GLUTEN PSZENNY, JAJA, SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 888 kJ /213 kсal, Tłuszcz: 13,1 – w tym 
kwasy tłuszczowe nasycone: 8,7 g, Węglowodany: 19,9 g – w tym cukry: 18,3 g, Białko: 4,2 g, Sól: 0,15 g.

Lody o smaku śmietanki z ciasteczkami kakaowymi
Składniki: lody o smaku śmietankowym 89 % (mleko, masło, cukier, mleko w proszku odtłuszczone, syrop glu-
kozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksan-
tanowa, karagen; skrobia modyfikowana, dekstroza, aromat waniliowy, naturalny aromat), ciasteczka kakaowe 
11 % (mąka pszenna, cukier, olej palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancja spulchniająca: 
wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu, węglan potasu; sól). PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ JAJA, SOJĘ 
I ORZECHY. Wartość energetyczna: 1032 kJ /247 kсal, Tłuszcz: 14,5 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,3 
g, Węglowodany: 24,2 g – w tym cukry: 19,5 g, Białko: 4,9 g, Sól: 0,18 g.



Lody o smaku gumy balonowej
Składniki: mleko, cukier, masło, mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicery-
dy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, guma ksantanowa, karagen; skrobia modyfikowa-
na, dekstroza, aromat gumy balonowej, barwniki: antocyjany, czerwień buraczana, kompleksy miedziowe chlo-
rofili i chlorofilin, beta-karoten; naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ GLUTEN PSZENNY, JAJA, 
SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 887 kJ /212 kсal, Tłuszcz: 12,2 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 
8,0 g, Węglowodany: 21,6 g – w tym cukry: 19,8 g, Białko: 4,0 g, Sól: 0,14 g.

Lody o smaku waty cukrowej
Składniki: mleko, masło, syrop o smaku cukrowym 11 % (woda, cukier, fruktoza, naturalne aromaty – zawie-
rają zboża zawierające gluten; aromaty – zawierają mleko, kwas: kwas mlekowy), cukier, mleko w proszku od-
tłuszczone, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, 
guma tara, guma ksantanowa, karagen; skrobia modyfikowana, dekstroza, barwniki: antocyjany, czerwień bura-
czana; naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ JAJA, SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 926 
kJ /221 kсal, Tłuszcz: 12,2 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,0 g, Węglowodany: 23,4 g – w tym cukry: 
21,8 g, Białko: 4,4 g, Sól: 0,15 g.

Lody o smaku cytrynowo-limonkowym
Składniki: woda, wsad cytrynowy 5,5 % (cukier, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczony sok cytry-
nowy 4,6 % – we wsadzie cytrynowym, skrobia kukurydziana, kwas: kwas cytrynowy; naturalny aromat), wsad 
limonkowy 5,5 % (cukier, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczony sok limonkowy 3 % – we wsadzie 
limonkowym, skrobia kukurydziana, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; naturalny aromat, 
kwas: kwas cytrynowy), cukier, syrop glukozowy, fruktoza, kwas: kwas cytrynowy; maltodekstryna, dekstro-
za, stabilizatory: guma guar, pektyna, guma ksantanowa; skrobia modyfikowana, naturalny aromat. Wartość 
energetyczna: 269 kJ /63 kсal, Tłuszcz: 0,0 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,0 g, Węglowodany: 15,8 
g – w tym cukry: 13,6 g, Białko: 0,0 g, Sól: 0,02 g.

Lody o smaku mango
Składniki: woda, wsad z mango 16 % (cukier, woda, mango 35 % – we wsadzie z mango, syrop glukozowo-fruk-
tozowy, skrobia modyfikowana, naturalne aromaty, regulatory kwasowości: kwas askorbinowy, cytryniany sodu; 
barwniki: ekstrakt z papryki, karoteny otrzymywane z roślin), cukier, syrop glukozowy, fruktoza, maltodekstryna, 
dekstroza, stabilizatory: guma guar, pektyna, guma ksantanowa; skrobia modyfikowana, kwas: kwas cytrynowy; 
naturalny aromat. Wartość energetyczna: 327 kJ /77 kсal, Tłuszcz: 0,0 – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,0 
g, Węglowodany: 19,1 g – w tym cukry: 17,1 g, Białko: 0,1 g, Sól: 0,01 g.

Lody o smaku jagodowym
Składniki: mleko, masło, wsad jagodowy 11 % (jagody 35 % – we wsadzie jagodowym, cukier, woda, syrop 
glukozowo-fruktozowy, skrobia modyfikowana, naturalne aromaty, regulatory kwasowości: kwas askorbinowy, 
kwas cytrynowy; koncentrat z czarnej marchwi), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, syrop glukozowy, barw-
nik: węgiel roślinny; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma guar, guma tara, 
guma ksantanowa, karagen; skrobia modyfikowana, dekstroza, naturalny aromat. PRODUKT MOŻE ZAWIE-
RAĆ GLUTEN PSZENNY, JAJA, SOJĘ I ORZECHY. Wartość energetyczna: 848 kJ /203 kсal, Tłuszcz: 12,1 – 
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 7,9 g, Węglowodany: 20,0 g – w tym cukry: 18,1 g, Białko: 3,5 g, Sól: 0,12 g.
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