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LUBIMY CIASTKA. NATURALNIE! 

Pomysł stworzenia oferty zawierającej wyjątkowe i ekologiczne wypieki, powstał z połączenia naszej pasji do sportu i zdrowego 
odżywiania z produktami posiadającymi certyfikaty ekologiczne. 

Znajdziecie w nich, przygotowane ręcznie z naturalnych oraz certyfikowanych składników, ciasteczka, ciastka, granole, 

batony oraz brownie. Nasze wypieki zachwycą największych smakoszy swoimi unikalnymi smakami: owocowym, 

czekoladowym, orzechowym czy maślanym. 

W naszej ofercie znajdują się także produkty dla osób stosujących specjalne diety, a więc wegańskie, bezglutenowe i bez 
dodatku cukru. Opracowujemy nowe receptury, o których na bieżąco będziemy Was informować. 

Wszystkie propozycje naszych wypieków, posiadają w swoim składzie to co daje nam natura.

DOPASOWUJEMY NATURALNIE & PERSONALIZUJEMY ZA POMOCĄ LOGO 

Wykorzystane logo na produkcie, buduje wizerunek, daje poczucie wyjątkowości i niepowtarzalności. Zapraszamy do 

współpracy firmy, które chciałyby podkreślić oraz zaakcentować swoją działalność w sposób indywidualny i wyjątkowy z 

wykorzystaniem swojego logotypu na wybranych produktach.

Z MYŚLĄ O WAS PIECZEMY NATURALNIE

Poznaj szeroką ofertę naszych wypieków, które z pewnością wzbogacą Wasze śniadania i będą doskonałą przekąską podczas 
dnia pracy lub aktywnego spędzania wolnego czasu.

Rozpocznij dzien od sniadania!
, ,
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EAN 5903240915002

Eko ciastko owsiane z polskim miodem
Cóż może bardziej osłodzić życie, niż miód? Naturalnie z polskich pasiek! Ciasteczka zawierają 25% 
płatków owsianych i są lekko słodzone miodem wielokwiatowym. To naturalna przekąska na każdą porę 
dnia.

CIASTKA ŚNIADANIOWE - Rozpocznij dzień od zdrowego śniadania

Eko ciastko owsiane „Power Breakfast” 
Przy porannej kawie, popołudniowej herbacie, a może wtedy, gdy potrzebujesz więcej energii? 
Energetyczne ciastko z ziarnami słonecznika, pestkami dyni i włoskimi orzechami. W sam raz na dobry 
początek dnia.

EAN 5903240915064

Eko ciastko czekoladowe z kawałkami czekolady
Apetyczne połączenie prawdziwego kakao, wiórków kokosowych i melasy z najprawdziwszą czekoladą 
deserową. Doskonały dodatek do długich pogawędek podczas spotkań przy kawie lub herbacie.

EAN 5903240915026

CIASTKA CZEKOLADOWE - Naturalna moc czekolady

Eko ciastko czekoladowe z kawałkami czekolady I migdałów
Kto kocha czekoladę, to z pewnością doceni walory smakowe tego ciasteczka. Aksamitna czekolada 
deserowa ze szlachetnymi migdałami zadowoli najbardziej wymagających smakoszy.

Spróbuj też naszych ciastek Migdałowo-czekoladowych w wersji Mini.

EAN 5903240915071
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CIASTKA ORZECHOWE - Pyszny orzech do zgryzienia

Eko ciastko orzechowe
Ciasteczko o niezwykle bogatym wnętrzu. Wystarczy się wgryźć, aby poczuć prawdziwe, własnoręcznie 
przyrządzone masło orzechowe, w towarzystwie prażonych migdałów i orzechów ziemnych. I jakże 
wyrafinowane! Bo słodzone nierafinowanym cukrem trzcinowym.

EAN 5903240915019

Eko ciastko orzechowe z kawałkami czekolady
Po aktywnym spędzaniu wolnego czasu lub po prostu w przerwie w pracy, dodaj sobie odrobinę energii. 
Nic tak nie poprawia nastroju, jak duże kawałki pysznej czekolady deserowej ukryte w naszym 
energetycznym ciasteczku.

EAN 5903240915088

CIASTKA GRANOLA FIT - Bo zdrowo byc fit

Eko ciastko „Granola Fit”
Nie zawsze masz czas, aby zjeść śniadanie, ale zawsze możesz mieć przy sobie ten mały batonik. Zawiera 
dużo płatków owsianych i jest słodzony polskim miodem. Pamiętaj, by mieć go zawsze przy sobie!

EAN 5903240915033

Eko ciastko „Granola Fit” z żurawiną
Twój organizm codziennie potrzebuje odpowiedniej porcji witamin. Z naszym batonikiem nie musisz już o 
tym pamiętać. To zdrowa porcja energii i witamin każdego dnia! Tylko pamiętaj, aby mieć go zawsze przy 
sobie.

Spróbuj też naszej Granoli Żurawinowej w wersji Mini.

EAN 5903240915040
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Eko ciastko „Granola Fit” z migdałami 
Jeśli myślisz o niebieskich migdałach, czas pomyśleć też o pysznym zbożowym batoniku. Nasza granola z 
migdałami dostarczy Ci dość energii na resztę dnia, ale także mnóstwo pysznego chrupania. 

EAN 5903240915057

CIASTKA WEGAŃSKIE - Zdrowie w naturalnej formie

Eko ciastko wegańskie “Musli Fit”
Skarby natury zamknięte w niewielkim owsianym ciasteczku, ze smakiem dostarczą Ci mnóstwo 
zdrowia. Znajdziesz w nim ziarna słonecznika i sezamu. To niezwykłe połączenie  z pewnością Cię 
zachwyci.

EAN 5903240915095

Eko ciastko wegańskie z owocami
Błonnikowe szaleństwo i mnóstwo witamin teraz są w zasięgu Twojej ręki! Owsiane ciasteczko z 
dodatkiem żurawiny, to mnóstwo zdrowia, które zmieści się w Twojej kieszeni.

Spróbuj też naszych Musli Fit Owocowych w wersji Mini.

EAN 5903240915101

Eko ciastko wegańskie z orzechami
W tym niewielkim ciasteczku zmieściło się dużo rzeczy do chrupania. Jest w nim podwójna porcja ziaren 
słonecznika oraz najszlachetniejsze migdały. Czy już wiesz, co zjesz, gdy przyjdzie do Ciebie mały głód?

EAN 5903240915118
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CIASTKA BEZ - Słodkości mogą być zdrowe

Eko ciastko „Bez dodatku cukru” 
Ciasteczko bez dodatku cukru? Tak, to jest możliwe, gdy zamiast cukru, osłodzimy je ekologicznym 
koncentratem jabłkowym. Spróbuj, a przekonasz się jak słodkie, aromatyczne i pyszne mogą być ciastka 
bez cukru.

Spróbuj też naszych ciastek bez cukru w wersji Mini.

EAN 5903240915125

Eko ciastko bezglutenowe „BEZ”
Czy można polubić zwykłe ciasteczka? Zwykłe czyli bez glutenu i zbędnych dodatków. Można, bo 
wystarczy spróbować, aby polubić je za sam smak. A tego w naszych ciasteczkach BEZ jest całe mnóstwo.

EAN 5903240915705

BATONY CHRUPIĄCA GRANOLA  - Chrupiące batony

Eko baton granola „Oryginał”
Robimy wszystko, aby to co jesz, było nie tylko zdrowe, ale także smaczne. Dlatego powstała pyszna 
mieszanka płatków owsianych, sezamu, słonecznika i siemienia lnianego. Wszystko z dodatkiem oleju 
roślinnego i ekologicznego syropu kukurydzianego.

EAN 5903240915743

Eko baton granola z owocami
Wiemy, że owoce powinny być podstawą codziennej diety, dlatego postanowiliśmy naszą granolę 
wzbogacić, śliwkami suszonymi i  żurawiną. Czysty błonnik i czyste witaminy – słowem: zdrowie na co 
dzień!

EAN 5903240915750
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Eko baton granola z orzechami
Chrupiące śniadanie? Czemu nie, a do tego zdrowe! Gdy migdały zmieszamy z orzechami ziemnymi, 
powstanie miks, który pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie. To doskonała mieszanka na dobry 
dzień!

EAN 5903240915767

Eko baton granola „Delux”
Czy wiesz, jaką dobroczynną moc mają orzechy? Nie tylko pozytywnie wpływają na Twoje samopoczucie, 
ale także dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych, które dbają o Twoje serce. W naszej granoli 
oprócz orzechów znajdziesz także dwa rodzaje owoców bogatych w błonnik i witaminy. Nic, tylko 
chrupać!

EAN 5903240915774

Eko baton granola bez dodatku cukru
Słodkie i bez cukru  idealne dla tych, którzy dbają o linię i ograniczają kalorie. Idealna przekąska, którą 
warto mieć zawsze przy sobie. 

MINI CIASTECZKA

Eko mini ciasteczka granola fit z żurawiną
Błonnikowe szaleństwo i mnóstwo witamin teraz są w zasięgu Twojej ręki! Owsiane ciasteczko z 
dodatkiem żurawiny, to mnóstwo zdrowia, które zmieści się w Twojej kieszeni.

EAN 5903240915507
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Eko mini ciasteczka czekoladowe z migdałami 
Kto kocha czekoladę, to z pewnością doceni walory smakowe tego ciasteczka. Aksamitna czekolada 
deserowa ze szlachetnymi migdałami zadowoli najbardziej wymagających smakoszy.

EAN 5903240915521

Eko mini ciasteczka bez dodatku cukru 
Czy można polubić zwykłe ciasteczka? Zwykłe czyli bez glutenu i zbędnych dodatków. Można, bo 
wystarczy spróbować, aby polubić je za sam smak. A tego w naszych ciasteczkach BEZ jest całe mnóstwo.

EAN 5903240915538

Eko mini ciasteczka owsiane power breakfast
Przy porannej kawie, popołudniowej herbacie, a może wtedy, gdy potrzebujesz więcej energii? 
Energetyczne ciastko z ziarnami słonecznika, pestkami dyni i włoskimi orzechami. W sam raz na dobry 
początek dnia.

EAN 5903240915545

EAN 5903240915514

Eko mini ciasteczka wegańskie z owocami
Błonnikowe szaleństwo i mnóstwo witamin teraz są w zasięgu Twojej ręki! Owsiane ciasteczko z 
dodatkiem żurawiny, to mnóstwo zdrowia, które zmieści się w Twojej kieszeni.

Eko mini ciasteczka bezglutenowe
Czy można polubić zwykłe ciasteczka? Zwykłe czyli bez glutenu i zbędnych dodatków. Można, bo 
wystarczy spróbować, aby polubić je za sam smak. A tego w naszych mini ciasteczkach jest całe 
mnóstwo.
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Eko ciastko czekoladowe „Brownie z orzechami”
Co się stanie, gdy do pysznego, klasycznego brownie dodamy orzechy włoskie? Powstanie jeszcze 
pyszniejsze brownie! Wystarczy jeden kęs, aby przekonać się, że to naprawdę miękki orzech do 
zgryzienia.

EAN 5903240915729

Eko ciastko czekoladowe „Brownie Bezglutenowe”
Nie możesz lub nie chcesz spożywać glutenu? To mocno czekoladowe ciasto brownie w niezwykłym 
wydaniu: niezwykle smaczne, bo przygotowane specjalnie dla Ciebie. 

EAN 5903240915736

Eko chrupiąca granola „Oryginał” 
Robimy wszystko, aby to co jesz, było nie tylko zdrowe, ale także smaczne. Dlatego powstała pyszna 
mieszanka płatków owsianych, sezamu, słonecznika i siemienia lnianego. Wszystko z dodatkiem oleju 
roślinnego i ekologicznego syropu kukurydzianego. 

Spróbuj też naszego Musli Oryginał w formie batonika.

EAN 5903240915132

CHRUPIĄCA GRANOLA - Zdrowe, że aż chrupie

 Eko ciastko czekoladowe „Brownie”
Kto nie zna pysznego, ciemnego ciasta rodem z Ameryki? Jest wyraziście czekoladowe i lekko wilgotne w 
środku. Nie trzeba daleko jechać, by móc delektować się jego niepowtarzalnym smakiem. My mamy je 
dla ciebie. Po prostu rozpływa się w ustach.

EAN 5903240915712

BROWNIES - Smak zza wielkiej wody
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Eko chrupiąca granola z orzechami 
Chrupiące śniadanie? Czemu nie, a do tego zdrowe! Gdy migdały zmieszamy z orzechami ziemnymi, 
powstanie miks, który pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie. To doskonała mieszanka na dobry 
dzień!

Spróbuj też naszego Musli Orzechowego w formie batonika.

EAN 5903240915156

Eko chrupiąca granola „Delux” 
Czy wiesz, jaką dobroczynną moc mają orzechy? Nie tylko pozytywnie wpływają na Twoje samopoczucie, 
ale także dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych, które dbają o Twoje serce. W naszej granoli 
oprócz orzechów znajdziesz także dwa rodzaje owoców bogatych w błonnik i witaminy. Nic, tylko 
chrupać!

Spróbuj też naszego Musli Delux w formie batonika.

EAN 5903240915163

Eko chrupiąca granola bez cukru
Słodkie i bez cukru  idealne dla tych, którzy dbają o linię i ograniczają kalorie. Idealna przekąska, którą 
warto mieć zawsze przy sobie. 

EAN 5903240915170

PRODUKT
BEZGLUTENOWY

PRODUKT
DLA WEGAN

PRODUKT
BEZ CUKRU

CERTYFIKAT
PRODUKTÓW

EKOLOGICZNYCH

Eko chrupiąca granola z owocami 
Wiemy, że owoce powinny być podstawą codziennej diety, dlatego postanowiliśmy naszą granolę 
wzbogacić, śliwkami suszonymi i  żurawiną. Czysty błonnik i czyste witaminy – słowem: zdrowie na co 
dzień!

Spróbuj też naszego Musli Owocowego w formie batonika.

EAN 5903240915149
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