Oferta produktowa do stołówek szkolnych i przedszkolnych

Stolówki szkolne i przedszkolne

Drodzy Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem
obejmującym ofertę produktów firmy Sante
przeznaczonych do konsumpcji w stołówkach
szkolnych i przedszkolnych, spełniających wymogi
Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał odzwierciedla jedynie
poglądy Sante A. Kowalski Sp. j. na określone zagadnienia i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek
odpowiedzialności Sante A. Kowalski Sp. j. w stosunku do osób trzecich. W celu uzyskania porady prawnej
prosimy o kontakt z odpowiednimi doradcami prawnymi.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie
muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Stolówki szkolne i przedszkolne

Produkty bez dodatku cukru
Ciasteczka bez dodatku cukru, dostępne w dwóch smakach - z dodatkiem malin lub wiśni! Zdrowa przekąska dla dzieci, która swoją słodycz zawdzięcza dodatkowi owoców suszonych [(stanowiących 22% produktu)
– śliwek, daktyli, rodzynek] oraz owoców liofilizowanych. Ponadto ciasteczka zawierają inulinę – prebiotyk,
który wspiera pracę przewodu pokarmowego oraz poprawia odporność organizmu. Ciasteczka te mogą być
doskonałą przekąską na drugie śniadanie podczas szkolnych przerw.
Ciasteczka bez dodatku cukru
z wiśnią 25 g (20 szt.)

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Ciasteczka bez dodatku cukru
z maliną 25 g (20 szt.)

Baton owocowo zbożowy w 78% lub 80% składa się z suszonych owoców (daktyli i rodzynek z dodatkiem
aromatycznej truskawki, kwaskowej wiśni czy smakowitego jabłka). Odznacza się intensywnym owocowym
smakiem i przyjemnym aromatem. To produkt bez dodatku cukru – swoją słodycz zawdzięcza wyłącznie naturalnym cukrom z suszonych i liofilizowanych owoców. Baton dostępny w trzech wariantach smakowych:
truskawkowym, wiśniowym, jabłkowym.
Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z truskawką 30 g
(30 szt.)

Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z wiśnią 30 g
(30 szt.)

Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z jabłkiem 30 g
(30 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Produkty bez dodatku cukru
Chrupki kukurydziane Jazzy Bites bez dodatku cukru to owocowa przekąska w dwóch wariantach
smakowych – bananowym oraz truskawkowym. Dzięki dodatkowi owoców liofilizowanych charakteryzują się naturalnym, owocowym smakiem. Chrupki kukurydziane cechują się wysoką zawartością błonnika,
spełniającego ważną rolę w organizmie. Chrupki zawierają również inulinę – prebiotyk wspierający pracę
układu pokarmowego.

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Chrupki kukurydziane
z bananami 15 g
(40 szt.)
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Chrupki kukurydziane
z truskawkami 15 g
(40 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Chrupki, ryż chrupiący

Chrupki kukurydziane 25 g
(40 szt.)

Chrupki kukurydziane
kręcone bezglutenowe 90 g
(15 szt.)

Ryż chrupiący naturalny 50 g
(10 szt.)

Chrupki Kukurydziane Kulki
70 g (15 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Gwiazdki cynamonowe 500 g
(10 szt.)

Kółeczka miodowe 500 g
(10 szt.)

Kulki czekoladowe 500 g
(10 szt.)

Miód wielokwiatowy 2 kg

Sól o obniżonej zawartości
sodu 350 g (8 szt.)
Sól o obniżonej zawartości
sodu 1 kg (12 szt.)
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z awiera 30% mniej sodu niż zwykła sól
nie zawiera sztucznych antyzbrylaczy
zawiera magnez – spełniający ważną
rolę w przewodzeniu impulsów
nerwowych, tworzeniu kości,
formowaniu szkliwa zębów
idealna równowaga sodowo-potasowa
– wspiera prawidłową pracę
mięśni i serca
zawiera naturalny jod – jednocześnie
niska zawartość chlorku sodu

Stolówki szkolne i przedszkolne

Kasze

Kasza gryczana prażona 1 kg
(12 szt.)

Kasza jęczmienna perłowa 1 kg
(12 szt.)

Kasza jęczmienna pęczak 1 kg
(12 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Kasze

Kasza jaglana 1 kg
(12 szt.)

Kasza kus kus 1 kg
(12 szt.)

n azywana świętym zbożem Inków
jest źródłem pełnowartościowego białka,
aminokwasów egzogennych, zdrowych
kwasów tłuszczowych, wielu witamin
i składników mineralnych
wykazuje działanie przeciwalergiczne,
przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne,
przeciwwirusowe
posiada właściwości antyoksydacyjne
Quinoa – Komosa Ryżowa 1 kg
(6 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Ziarna

Ciecierzyca 1 kg
(12 szt.)

Soczewica czerwona 1 kg
(12 szt.)

Soczewica zielona 1 kg
(12 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Bakalie
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Rodzynki suszone 1 kg
(12 szt.)

Morele suszone 1 kg
(12 szt.)

Orzechy włoskie 1 kg
(12 szt.)

Orzechy laskowe 1 kg
(12 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Bakalie

Dynia 100 g
(14 szt.)

Migdały 100 g
(14 szt.)

Orzechy włoskie 100 g
(14 szt.)

Rodzynki suszone 100 g
(14 szt.)

Morele suszone 100 g
(14 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Bakalie

Orzechy laskowe 100 g
(14 szt.)

Słonecznik 150 g
(14 szt.)

Mieszanka premium 100 g
(14 szt.)

Śliwki suszone 100 g
(14 szt.)

12

Mieszanka studencka 100 g
(14 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Cukier, mąka, masło orzechowe

Cukier trzcinowy 1 kg
(6 szt.)

Ksylitol 1 kg
(6 szt.)

1 00% orzeszków
arachidowych
bez oleju
palmowego
bez dodatku soli
i cukru

Mąka kukurydziana 500 g
(20 szt.)

Masło orzechowe 1 kg
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Wafle

Wafle ryżowe naturalne 110 g
(12 szt.)

Wafle ryżowe pszenne 110 g
(12 szt.)

Wafle ryżowe
z amarantusem 15 g (20 szt.)

Wafle ryżowe naturalne 15 g
(20 szt.)
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Wafle ryżowe z cynamonem
i stewią 20 g (20 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Pieczywo chrupkie

Pieczywo chrupkie 150 g
(9 szt.)

Pieczywo chrupkie
pomidorowe 150 g (9 szt.)

Pieczywo chrupkie oliwkowe
150 g (9 szt.)

Pieczywo chrupkie razowe
150 g (9 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Alpro
Wszystkie produkty ALPRO to produkty roślinne – nie zawierają mleka, laktozy ani białek mleka krowiego
– są zatem doskonałym rozwiązaniem dla alergików i osób zmagających się z nietolerancją laktozy. Dostępne
w wielu atrakcyjnych smakach, które z pewnością posmakują najmłodszym. Ponadto są bogate w wapń i białko – przyczyniające się do prawidłowego rozwoju kości i zębów. Nie zawierają konserwantów, barwników,
ani substancji słodzących. Deser kokosowy Alpro może być doskonałą osłodą dnia w szkole, a smakowe
napoje Alpro świetnie ugaszą pragnienie!

16

Deser kokosowy 125 g
(6 szt.)

Alpro napój bananowy 0,25 l
(27 szt.)

Alpro Napój kokosowy 0,25 l
(15 szt.)

Alpro Napój migdałowy 0,25 l
(24 szt.)

Stolówki szkolne i przedszkolne

Alpro

Alpro Napój Sojowy z Wapniem
Naturalny 0,25 l (27 szt.)

Alpro Napój Sojowy Waniliowy
0,25 l (3 szt., 27 szt.)

Alpro Napój Sojowy Czekoladowy
0,25 l (3 szt., 27 szt.)

Alpro Napój Ryżowy Naturalny 1 l
(12 szt.)

Alpro Napój Kokosowy z dodatkiem
Ryżu Naturalny 1 l (8 szt.)

Alpro Napój Owsiany Naturalny 1 l
(8 szt.)
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Stolówki szkolne i przedszkolne

Alpro
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Alpro Napój Migdałowy 1 l
(8 szt.)

Alpro Napój Orzechowy 1 l
(8 szt.)

Alpro Napój Sojowy
z Wapniem Naturalny 1 l
(12 szt.)

Alpro Napój Sojowy
Naturalny Junior 1 l (6 szt.)

Alpro Napój Sojowy
Naturalny Light 1 l (12 szt.)

Alpro Napój Sojowy
bez Cukru i Soli 1 l (12 szt.)

Alpro Napój Sojowy
Waniliowy 1 l (12 szt.)

Alpro Napój Sojowy
Czekoladowy 1 l (8 szt.)

horeca@sante.pl

www.sante.pl

Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Alpro
Wszystkie produkty ALPRO to produkty roślinne – nie zawierają mleka, laktozy ani białek mleka krowiego
– są zatem doskonałym rozwiązaniem dla alergików i osób zmagających się z nietolerancją laktozy. Dostępne
w wielu atrakcyjnych smakach, które z pewnością posmakują najmłodszym. Ponadto są bogate w wapń i białko – przyczyniające się do prawidłowego rozwoju kości i zębów. Nie zawierają konserwantów, barwników,
ani substancji słodzących. Deser kokosowy Alpro może być doskonałą osłodą dnia w szkole, a smakowe
napoje Alpro świetnie ugaszą pragnienie!
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Deser kokosowy 125 g
(6 szt.)

Alpro napój bananowy 0,25 l
(27 szt.)

Alpro Napój kokosowy 0,25 l
(15 szt.)

Alpro Napój migdałowy 0,25 l
(24 szt.)

Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Alpro

Alpro Napój Sojowy z Wapniem
Naturalny 0,25 l (27 szt.)

Alpro Napój Sojowy Waniliowy
0,25 l (3 szt., 27 szt.)

Alpro Napój Sojowy Czekoladowy
0,25 l (3 szt., 27 szt.)
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Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Wafle
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Wafle ryżowe naturalne 110 g
(12 szt.)

Wafle ryżowe pszenne 110 g
(12 szt.)

Wafle ryżowe naturalne 15 g
(20 szt.)

Wafle ryżowe
z amarantusem 15 g (20 szt.)

Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Pieczywo chrupkie

Pieczywo chrupkie 150 g
(9 szt.)

Pieczywo chrupkie
pomidorowe 150 g (9 szt.)

Pieczywo chrupkie oliwkowe
150 g (9 szt.)

Pieczywo chrupkie razowe
150 g (9 szt.)
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Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Produkty bez dodatku cukru
Chrupki kukurydziane Jazzy Bites bez dodatku cukru to owocowa przekąska w dwóch wariantach
smakowych – bananowym oraz truskawkowym. Dzięki dodatkowi owoców liofilizowanych charakteryzują
się naturalnym, owocowym smakiem. Chrupki kukurydziane cechują się wysoką zawartością błonnika,
spełniającego ważną rolę w organizmie. Chrupki zawierają również inulinę – prebiotyk wspierający pracę układu
pokarmowego.

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Chrupki kukurydziane
z bananami 15 g
(40 szt.)
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Chrupki kukurydziane
z truskawkami 15 g
(40 szt.)
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Chrupki, ryż chrupiący

Chrupki kukurydziane 25 g
(40 szt.)

Chrupki kukurydziane
kręcone bezglutenowe 90 g
(15 szt.)

Ryż chrupiący naturalny 50 g
(10 szt.)

Chrupki Kukurydziane Kulki
70 g (15 szt.)
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Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

Drodzy Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem
obejmującym ofertę produktów firmy Sante
przeznaczonych do sprzedaży w sklepikach
szkolnych i automatach vendingowych, spełniających
wymogi Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał odzwierciedla jedynie
poglądy Sante A. Kowalski Sp. j. na określone zagadnienia i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek
odpowiedzialności Sante A. Kowalski Sp. j. w stosunku do osób trzecich. W celu uzyskania porady prawnej
prosimy o kontakt z odpowiednimi doradcami prawnymi.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie
muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
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Produkty bez dodatku cukru
Ciasteczka bez dodatku cukru, dostępne w dwóch smakach - z dodatkiem malin lub wiśni! Zdrowa przekąska dla dzieci, która swoją słodycz zawdzięcza dodatkowi owoców suszonych [(stanowiących 22% produktu)
– śliwek, daktyli, rodzynek] oraz owoców liofilizowanych. Ponadto ciasteczka zawierają inulinę – prebiotyk,
który wspiera pracę przewodu pokarmowego oraz poprawia odporność organizmu. Ciasteczka te mogą być
doskonałą przekąską na drugie śniadanie podczas szkolnych przerw.

NOWOŚĆ NA RYNKU!
Ciasteczka bez dodatku cukru
z wiśnią 20 g (24 szt.)

Ciasteczka bez dodatku cukru
z maliną 20 g (24 szt.)

Baton owocowo zbożowy w 78% lub 80% składa się z suszonych owoców (daktyli i rodzynek z dodatkiem
aromatycznej truskawki, kwaskowej wiśni czy smakowitego jabłka). Odznacza się intensywnym owocowym
smakiem i przyjemnym aromatem. To produkt bez dodatku cukru – swoją słodycz zawdzięcza wyłącznie naturalnym cukrom z suszonych i liofilizowanych owoców. Baton dostępny w trzech wariantach smakowych:
truskawkowym, wiśniowym, jabłkowym.

Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z truskawką 30 g
(30 szt.)

Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z wiśnią 30 g
(30 szt.)

Baton Jazzy Bites bez dodatku
cukru z jabłkiem 30 g
(30 szt.)

Oferta produktowa do sklepików szkolnych
i automatów vendingowych

