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KILKA SŁÓW NA WSTĘP
Szanowni Państwo,

W tej chwili trzymacie w swoich dłoniach premierowe wydanie gazetki Asprod, której  

kolejne odsłony będą ukazywały się raz na cztery miesiące.

Na jej łamach będziemy poruszać tematykę prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia 

oraz tego, jak istotne miejsce zajmują w nim pieczywo i produkty ziarniste.

W każdym numerze dostarczymy Wam garść inspirujących informacji i ciekawostek, które 

z powodzeniem wdrożycie do swojego codziennego życia.

Wraz z naszymi ekspertami, udzielimy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, a także  

pomożemy w wyborze wypieków najodpowiedniejszych dla konkretnych rodzajów diet.

Poza dostarczaniem cennej wiedzy na temat żywienia, skupimy się na tym, skąd pochodzą  

zdrowe produkty – czyli naszym środowisku. Wyzwaniem naszych czasów jest troska  

o środowisko naturalne oraz zasoby  przyrodnicze. W każdej z naszych gazetek będziemy 

zamieszczać więc ciekawe artykuły,  dzięki którym każdy z nas będzie mógł dowiedzieć 

się, jakie działania można podjąć we  własnym domu, by być bardziej eko, a co za tym idzie 

przysłużyć się planecie.

Życzymy miłej lektury, która poza przyjemnie spędzonym czasem, pozwoli Wam poszerzyć 

swoją wiedzę o wiele nowych, wartościowych informacji.

W skrócie

Asprod od kulis, czyli zobacz  

jak powstają nasze wypieki - 

fotoreportaż

Wykorzystuj - nie marnuj.  

Przepisy na przekąski   

przygotowywane  

z czerstwego pieczywa

Chleb na zdrowie, czyli

czym kierować się przy

wyborze pieczywa
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Następnie przychodzi pora na mieszanie (miesienie,  

jak mówi się fachowo) ciasta. W tym celu trzeba  

umiejętnie łączyć zakwas z wszystkimi innymi składnikami 

takimi jak mąka, woda, sól, drożdże czy ziarna. Bardzo ważne 

jest, by wszystkie używane przez nas produkty były wysokiej  

jakości: naturalne, polskie składniki połączone według  

tradycyjnych receptur gwarantują doskonały smak pieczywa. 

Gdy w skutek miesienia ciasto osiągnie pożądaną przez nas 

konsystencję przychodzi czas na formowanie kęsów, czyli 

ręczne nadawanie kształtu.

W każdej piekarni jednym z najważniejszych czynników  

gwarantujących idealny wypiek są ludzie. Doświadczeni  

i pełni pasji Piekarze to gwarancja  dobrego chleba. A praca  

ta wcale nie jest łatwa.  Każdy, kto choć raz spróbował  

swych sił w tym zawodzie zdaje sobie sprawę, że to nie jest  

przysłowiowa „bułka z masłem” ale ciężka, wymagająca  

ogromnej siły, dyscypliny i wielkiej pasji  praca. Praca,  

która daje jednocześnie ogromną satysfakcję z każdego  

idealnie wypieczonego bochenka i uśmiechów wszystkich  

z Was, którzy delektują się ich smakiem o poranku przy 

wspólnym stole.

DOWIEDZ SIĘ JAK POWSTAJĄ NASZE WYPIEKI
Wielu z Państwa zapewne nie zdaje sobie sprawy, że zanim pyszny, chrupiący bochenek trafi na stoły 
musi przejść długą i wymagającą cierpliwości drogę angażującą pracę wielu ludzi. Dlatego mamy dla 

Was krótki fotoreportaż pokazujący jak powstają chleby w naszej piekarni.

 Proces wyrobu chleba rozpoczyna się już kilka dni  

wcześniej od sporządzenia  naturalnego zakwasu. Używamy  

do tego wyłącznie mąki żytniej oraz wody, które po  

wielogodzinnej fermentacji pełnią rolę naturalnych  

drożdży. Zakwas musi być dokarmiany, aby przeżył.  

Dokarmianie polega na dodawaniu mąki i wody. Od momen-

tu nastawienia zakwasu dokarmiamy go przez czas od 4 do  

5 dni. Po odpowiedniej fermentacji zakwas staje się  

naturalnym składnikiem, dzięki któremu chleb pięknie ro-

śnie oraz nabiera charakterystycznego lekko kwaskowatego  

smaku i zapachu.
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W kolejnym etapie uformowane już bochenki  układamy  

na specjalnych wózkach, które umieszczane są w tzw.  

garowni, czyli komorze wzrostu.  Tam, dzięki odpowiedniej  

temperaturze oraz  wilgotności surowe bochenki mają  

idealne warunki  do wyrośnięcia. Nie spieszymy się. Aby  

nasze  pieczywo nabrało pełni smaku i aromatu -  musi  

mieć czas, by dojrzeć.

Prosto z garowni pieczywo trafia do rozgrzanego do  

230-250 stopni C pieca na czas ok. 35-50 min.  (w zależności  

od rodzaju i wielkości chleba jaki  akurat przygotowujemy, 

np. chleby żytnie muszą spędzić w piecu dłuższy czas niż 

pszenne). Na tym etapie bardzo ważne jest ciągłe doglądanie 

chleba - daje to gwarancję, że pieczywo będzie odpowiednio 

wypieczone i idealnie chrupiące.

Gotowe bochenki we wczesnych godzinach  porannych  

przewożone są przez naszych kierowców do sklepów  

firmowych, tak by już podczas śniadania  mogli Państwo  

cieszyć się smakiem pysznego,  świeżego chleba. Ale na tym  

nie koniec. Dbając o to,  by świeże chrupiące pieczywo było 

dostępne przez cały dzień dowozimy chleby prosto z pieca  

do  naszych sklepów nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.  

Dodatkowo w każdym z naszych sklepów znajduje się piec,  

w którym bezpośrednio na stoisku pieczone są bułki oraz  

drożdżówki z surowego, świeżego, niemrożonego ciasta.
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MAŁYMI KROKAMI W DOBRĄ STRONĘ
Każdego dnia jesteśmy świadkami gwałtownych zmian wynikających z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego.   
Degradacja środowiska postępuje w straszliwym tempie. Sporą część tych niewłaściwych działań możemy  
jednak wyeliminować my sami. Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego  
postępowania, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym  
otoczeniu. Często są to bardzo proste działania.

Nie musimy od razu zmienić całego życia - wystarczy pamiętać o tym, że codzienne czynności mogą mieć   
niebagatelny wpływ na przyszłość naszej planety. Zmiany warto zacząć od najprostszych kwestii. Coraz bardziej 
popularną metodą na krok w stronę zrównoważonego życia jest wprowadzenie zasady „czterech R”.

REFUSE (odrzucenie) to zasada, w myśl której powinno się ograniczyć używanie wszelkiego rodzaju opakowań  
plastikowych. W naszych sklepach foliowe reklamówki zastąpiliśmy torbami ekologicznymi wielokrotnego  
użytku oraz opakowaniami papierowymi.

W myśl kolejnej zasady REUSE (ponowne użycie) najkorzystniej jest wykorzystywać opakowania i pudełka  
przechowalnicze przeznaczone do wielokrotnego użytku. Plastik najlepiej zastąpić szkłem, stalą nierdzewną,  
bambusem,  drewnem lub ceramiką. Biorąc pod uwagę codzienne zakupy, warto zaopatrzyć się w bawełniane  
woreczki  i siateczki, do których swobodnie możemy pakować warzywa i owoce, a nawet pieczywo. We wszyst-
kich sklepach Asprod możesz poprosić naszych sprzedawców o zapakowanie pieczywa do własnego pojemnika.

A jeżeli masz już opakowania z tworzyw sztucznych, którym nie możesz dać drugiego życia postaraj się je  
utylizować odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami składowania odpadów i w myśl zasady RECYCLING (recykling).  
Zamiast wyrzucać coś, ponieważ przestało ono spełniać swój pierwotny cel, możesz także wymyślić dla  
niego nowy  sposób wykorzystania. To samo dotyczy również artykułów spożywczych. W przypadku czerstwego 
pieczywa,  zwłaszcza pszennych bułek, warto je wysuszyć i zetrzeć na tarce (w kilka minut mamy gotową bułkę 
tartą). Suche  kromki chleba zaś idealnie nadają się na tosty lub grzanki (ciekawe przepisy znajdziesz na kolejnej 
stronie naszej  gazetki).

Ostatnie „R” to REDUCE (redukcja), czyli zminimalizowanie naszych działań pogarszających kondycję  
środowiska naturalnego. Zgodnie z nią oszczędzajmy przede wszystkim energię elektryczną, którą znacznie  
ograniczymy odłączając urządzenia, z których nie korzystamy lub też ograniczając zużycie wody zastępując  
prysznic kąpielą czy zakręcając kran podczas mycia zębów.
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WYKORZYSTUJ, NIE MARNUJ!
Według statystyk Polska jest w czołówce państw Unii Europejskiej, w których marnuje się najwięcej żywności.   
W przeliczeniu na jednego mieszkańca wyrzucamy rocznie niemal 235 kg jedzenia! Badania wskazują, że   
najczęściej wyrzucanym produktem spożywczym jest pieczywo. Ograniczanie marnowania żywności jest nie   
tylko trendem, rozwiązaniem bardziej ekologicznym ale też sposobem na oszczędzanie. Dlatego w każdej  
gazetce będziemy prezentować Państwu przepisy pokazujące w jaki sposób wykorzystać czerstwe pieczywo,  
by stworzyć z niego pyszne i oryginalne przekąski a tym samym ograniczyć jego marnowanie.

PANZAELLA, CZYLI SAŁATKA CHLEBOWA

300 g czerstwego pieczywa 
4 dojrzałe pomidory
2 czerwone cebule 
bazylia i oregano 

oliwa + ocet winny

Czerstwe pieczywo pokroić na kawałki grubości  
ok. 2 cm, wrzucić na blachę do pieczenia, polać oliwą   
i posypać bazylią i oregano. Piec przez ok. 8 min.   
w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Cebulę  
pokroić  w piórka, pomidory pokroić na kawałki.  
Umyte  i pokrojone warzywa połączyć z grzankami,  
skropić  oliwą, doprawić bazylią, solą i pieprzem,  
dodać nieco  octu winnego i wymieszać. Sałatka  
najlepiej smakuje  jedzona jeszcze tego samego dnia.

TOSTY FRANCUSKIE

Ulubione pieczywo (najlepiej pszenne lub tostowe, 
choć doskonale sprawdzi się również chałka lub  

bagietka)
2 roztrzepane jajka
pół szklanki mleka

cukier puder
masło (do smażenia)

1 łyżeczka cukru waniliowego

Do roztrzepanych wcześniej jajek dodajemy łyżeczkę  
cukru waniliowego oraz dolewamy trochę mleka.  
Czerstwe pieczywo kroimy w średniej grubości plastry  
i obtaczamy z obydwu stron w jajku. Na rozgrzanej   
patelni rozprowadzamy 2-3 łyżki masła. Tosty  
smażymy ok. 1,5-2 min. z każdej strony, powinny być 
ładnie zarumienione dlatego, by uniknąć przypalenia 
pilnujemy, by ogień pod patelnią nie był zbyt duży.  
Tosty wykładamy na talerz wyłożony wcześniej  
papierowym ręcznikiem i bardzo delikatnie osusza-
my. Przed smażeniem kolejnej partii tostów myjemy  
lub osuszamy patelnię papierowym ręcznikiem  
i zaczynamy  od początku. Tosty możemy podawać  
z ulubionymi  dodatkami. Doskonale sprawdzą się  
w tej roli cukier  puder, syrop klonowy, świeże owoce 
 lub domowe dżemy i marmolady.
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CHLEB, NA ZDROWIE!
JAKIE PIECZYWO BĘDZIE NAJLEPSZYM WYBOREM?

CHLEB WRZESIŃSKI

Wiele zależy od preferencji smakowych i tego, jakich efektów oczekujesz po spożywaniu pieczywa. Produkty  
pszenne, jak np. 100-procentowy, naturalny chleb tostowy, największym powodzeniem będą cieszyły się 
wśród dzieci i osób starszych, którym zależy na delikatnym smaku oraz lekkostrawności pieczywa. Produkty  
pszenno-żytnie to propozycja dla tych, którzy preferują tradycyjne produkty zbożowe, zapewniające jedno-
cześnie większą ilość błonnika pokarmowego. W tym przypadku sprawdzą się chleby pomorski, wrzesiński czy  
biesiadny.  Zawartość mąki żytniej w nich sięga nawet 30%. Nie ulega wątpliwościom, że najwięcej właściwości 
zdrowotnych skrywa pieczywo pełnoziarniste – np. chleb jakubowy, 100% orkisz czy chleby razowe. Pieczywo 
pełnoziarniste to doskonałe źródło wapnia, cynku i potasu oraz witamin z grupy B. Warto sięgać po produkty 
zbożowe wzbogacone o całe ziarna (np. lnu czy słonecznika). Wybierając pieczywo, należy zwracać uwagę na to, 
czy powstało na bazie drożdży czy zakwasu. Pierwszy typ sprawdzi się u osób skłonnych do różnego rodzaju nie-
strawności, drugi – tych, którzy chcą odbudować naturalną florę bakteryjną jelit. Choć na rynku pojawia się wiele 
nowych rodzajów pieczywa, niezmienne pozostaje jedno: powinno ono pojawić się w codziennej diecie każdego, 
komu zależy na zbilansowanym jadłospisie. Znajdź typ, który sprawdza się u Ciebie najlepiej i jedz na zdrowie!

Składniki: mąka /pszenna 54,1%, żytnia 27,8%  
(typ 720)/, woda, drożdże, sól, płatki ziemniaczane,  
gluten pszenny.

Wartość odżywcza na 100g: wartość energetyczna:  
1028 kJ/243 kcal, tłuszcz 1,0 g, w tym kwasy tłuszczowe  
nasycone 0,3 g, węglowodany 48,4 g, w tym cukry  
3,0 g, białko 7,8 g, sól 1,18 g, błonnik 4,5 g.

Katarzyna Piotrowska - Dietetyk medyczny i sportowy

Dietetyk sportowy w drużynie Pogoń Szczecin. Ukończyła studia na Uniwersytecie  

Medycznym w Gdańsku oraz studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia  

w Warszawie. Założycielka poradni Dietomedical, Dietetyk w Centrum Medycznym Dom 

Lekarski w Szczecinie. Prowadzi szkolenia i kursy z prawidłowego żywienia m.in. dla  

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz licznych organizacji pożytku  

publicznego. Jako trener personalny oraz instruktor Gymistic Nordic Walking zachęca  

swoich podopiecznych do aktywności fizycznej.

Chleb wrzesiński i pomorski – dwa produkty, które dzięki niskiej zawartości błonnika mogą być bezpiecznie  
spożywane przez osoby na diecie lekkostrawnej. W diecie tej istotne jest, aby dodatki do pieczywa zawierały  
niską ilość błonnika, zatem najlepiej sprawdzą się w tym przypadku pozbawione skóry warzywa uzupełnione  
o pełnowartościowe także lżej strawne białko, czyli np. ugotowane na miękko jajko.
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CHLEB POMORSKI

CHLEB GOSPODARSKI -TYLKO 3 SKŁADNIKI
NA NATURALNYM ZAKWASIE, NIE ZAWIERA DROŻDŻY

CHLEB JAKUBOWY 
NA NATURALNYM ZAKWASIE, NIE ZAWIERA DROŻDŻY

Składniki: mąka /pszenna 51,6%, żytnia 26,4% (typ 720)/, woda,  
drożdże, sól, płatki ziemniaczane, gluten pszenny.

Wartość odżywcza na 100g: wartość energetyczna: 994 kJ/235 kcal, 
tłuszcz 0,8 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g, węglowodany  
47,1 g, w tym cukry 2,5 g, białko 7,5 g, sól 1,35 g, błonnik 4,5 g.

Chleby gospodarski i jakubowy - pieczywo z czystej mąki żytniej bez dodatku drożdży – najlepsze 
dla osób pragnących zrzucić zbędne kilogramy. Zawiera o połowę więcej błonnika niż innego rodzaju pieczywo.  
Ponadto żyto to zboże szczególnie zasobne w magnez oraz witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają  
na układ nerwowy oraz poprawiają sprawność intelektualną. Witaminy te pełnią także istotną funkcję  
w procesach metabolicznych, m.in. uczestniczą w procesie przyswajania węglowodanów, co jest szczególnie 
ważne w redukcji masy ciała.

Składniki: mąka żytnia (typ 720) 73,5%, woda, sól.

Wartość odżywcza na 100g: wartość energetyczna: 1029 kJ/242 kcal, 
tłuszcz 1,00 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,21 g, węglowodany 
53,6 g, w tym cukry 2,8 g, białko 4,8 g, sól 1,4 g.

Składniki: mąka /żytnia razowa 52,4% (typ 2000) żytnia 1,3% (typ 
720)/, woda, ziarno słonecznika 8,9%, siemię lniane 5,8%, żyto krojo-
ne 1,7%, płatki żytnie 1,7%, sól,  płatki owsiane.

Wartość odżywcza na 100g: wartość energetyczna: 982 kJ/234 kcal, 
tłuszcz 6,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g, węglowodany  
31,3 g, w tym cukry 2,7 g, białko 7,4 g, sól 0,88 g, błonnik 10,4 g.
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ALFABET ASPRODU

A jak ASPROD. Skąd się wzięła ta nazwa? Słyszeliśmy na  
ten temat wiele teorii ;) Odpowiedź jest jednak bardzo prosta. 
Piekarnia ASPROD ma swe początki w 1991 roku, a jej nazwa 
pochodzi od skróconej wersji zwrotu „Artykuły Spożywcze 
Produkcja”. 

B jak bułki, czyli jeden z naszych sztandarowych produktów. Wszyst-
kie nasze bułki powstają w innowacyjnej technologii LAF polegającej na  
odroczonym wypieku. Nasze bułki przed wypiekiem mają czas, by  
dojrzeć i nabrać pełni smaku i aromatu, dzięki czemu są dłużej świeże  
i jeszcze smaczniejsze. Każdą z nich pieczemy dopiero w naszych  
sklepach firmowych wyłącznie ze świeżego niemrożonego ciasta. 

C jak chleb. Jest jednym z najstarszych a zarazem najczęściej spożywanych 
pokarmów na świecie. Towarzyszy nam od zarania dziejów. Był częstym 
gościem na stołach starożytnych Egipcjan oraz Greków, jadano go także 
w średniowieczu (skąd też wywodzi się tradycja witania gości chlebem  
i solą). Jest także ważnym i nieodłącznym elementem naszej polskiej  
kultury i tradycji. A także podstawowym produktem w naszej działalności.  
Pierwszy chleb z naszej piekarni trafił do sprzedaży 17 grudnia 1991 roku. 

D jak Dom Chleba, czyli jeden z naszych flagowych punktów  
mieszczący się przy al. Niepodległości 2 w Szczecinie. Dom  
Chleba istnieje od 2002 roku. Było to jedno z pierwszych miejsc  
w Szczecinie, które łączyło funkcje piekarni, cukierni oraz  
kawiarni, co szybko zyskało sympatię Klientów. Gościem specjalnym  
otwarcia była Anna Milewska, którą niektórzy z Was mogą kojrzyć 
jako popularną doktor Julię z serialu Złotopolscy :) W 2012 roku 
Dom Chleba został zmodernizowany a jego wystrój dostosowany do  
obowiązujących trendów. Natomiast w 2016 roku rozbudowaliśmy 
zaplecze kuchenne, dzięki czemu obecnie oprócz pieczywa, ciast  
i deserów, można zjeść u nas również pyszne śniadania i dania  
lunchowe.
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KOLEJNY ASPROD DRIVE W SZCZECINIE
Świeże pieczywo, ulubione ciasta, wypiekane na miejscu słodkości i przekąski już teraz  

w zasięgu ręki – bez wysiadania z samochodu. Kolejny Asprod Drive na mapie Szczecina już otwarty.

Nasz nowy punkt Asprod Drive znajduje się  
przy ul. Uranowej 2 w Szczecinie Dąbiu, tuż 
za zjazdem z autostrady A6. To już drugi sklep 
Asprod w tym formacie. Pierwszy, przy ulicy  
Wrocławskiej 51, cieszy się bardzo dużą  
popularnością.

Zdecydowaliśmy się uruchomić kolejny punkt  
drive-thru, aby jeszcze więcej mieszkańców 
Szczecina mogło skorzystać z tej wygodnej  
alternatywy. Cały proces zakupowy odbywa  
się bardzo sprawnie, przy minimalnym kontakcie  
z obsługą naszego sklepu. Dlatego mamy  

nadzieję, że Klienci docenią wygodę tego rozwiązania, bo teraz by zrobić zakupy nie będą nawet musieli wysiadać  
z samochodu.

Dla wielu naszych klientów pieczywo i inne wyroby piekarni-
cze to produkty pierwszej potrzeby. W naszej ofercie można 
znaleźć pieczywo i ciasta, ale również słodkie i słone przeką-
ski, w tym m.in. wypiekaną na miejscu pizzę.

Oczywiście zakupy w nowym punkcie Asprod Drive można 
zrobić nie tylko z samochodu, ale również w tradycyjny spo-
sób. Dla klientów wydzieliliśmy dodatkowe miejsca parkingo-
we, a w sezonie letnim przed sklepem ustawiony zostanie ogródek, w którym będzie można odpocząć, zjeść coś 
czy też napić się kawy.

Asortyment będzie na bieżąco wzbogacany o nowości pro-
duktowe, dostępne jedynie w tym sklepie. To wszystko za 
sprawą lokalizacji – punkt sąsiaduje z naszą nową siedzibą.

Asprod Drive przy ul. Uranowej 2 jest otwarty od poniedziałku 
do soboty. W dni powszednie zaprasza w godzinach 05:30–
18:00, a w soboty od 07:30 do 16:00.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

W Asprod wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym przez sytuację epidemiczną. Otwarcie kolejnego 
sklepu Asprod Drive jest naszą odpowiedzią na rosnącą potrzebę bezkontaktowych zakupów w czasie pan-
demii. Nie jest to pierwsza nasza inicjatywa w tym temacie. Już wiosną umożliwiliśmy naszym klientom za-
mawianie wyrobów online z odbiorem w wybranym sklepie firmowym. Rozwiązanie to spotkało się z dużym 
zainteresowaniem ze strony klientów i funkcjonuje do dziś.

Z naszej inicjatywy stanęły również w Szczecinie pierwsze w regionie chlebomaty: urządzenia, w których moż-
na, bezkontaktowo kupić pieczywo. Chlebomat jest w pełni zautomatyzowany, a płatności za zakupione pro-
dukty realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kart płatniczych. Codzienne dostawy pieczywa gwarantują 
świeżość produktów, a foliowe opakowanie zapewniają higienę oraz bezpieczeństwo.
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ASPROD DLA DZIECI
KANAPKA DLA NIEJADKA

Przygotowanie pożywnego posiłku dla najmłodszych często bywa nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy maluch jest niejadkiem, 

a my musimy dostarczyć mu posiłki bogate w dawkę energii oraz składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwo-

ju. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest użycie wyobraźni np. przy skomponowaniu wymyślnych kanapek :) Pamiętajcie  

jednak, by podstawą takiej kanapki było zdrowe pieczywo. W przypadku najmłodszych dzieci najlepiej sprawdzi się  

lekki pszenny bochenek np. nasz chleb tostowy na maśle lub pieczywo pszenno-żytnie np. chleb pomorski, wrzesiński lub  

szczeciński (jest ono lekkostrawne i miękkie, dlatego maluch i jego układ pokarmowy z łatwością sobie z nim poradzą).  

Dietę dzieci po 2 roku życia można delikatnie rozszerzać również o inne rodzaje pieczywa np. chleb razowy.

A teraz mamy dla Was garść inspiracji, jak może wyglądać kanapka, która zachwyci nie tylko najmłodszych. Pamiętajcie  

jeszcze o jednym - posiłki w gronie najbliższych zawsze smakują najlepiej! :)

CHLEB TOSTOWY

Składnik: mąka pszenna 82%, woda, masło 8,2% (z mleka), drożdże, serwatka (z mleka), cukier, sól.

Wartość odżywcza w 100 g: wartość energetyczna 1238 kJ/294 kcal, tłuszcz 6,3 g, w tym kwasy tłuszczowe  
nasycone 3,7 g, węglowodany 48 g, w tym cukry 3,7 g, błonnik 4,3 g, białko 8,7 g, sól 1,5 g.
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Piekarz Franek właśnie wyciągnął z pieca pięknie  

wypieczony bochenek i jest bardzo dumny ze swojego  

wypieku. Pokoloruj Franka i wymyśl, co może  

powiedzieć na temat swojego chlebka.

Puszyste chałki,  zakręcone precelki i wygięte w łuk rogaliki. Te 

wszystkie pyszności przygotował dziś dla Was Tomek. Gapcio 

nie może jednak doliczyć się ile poszczególnych wypieków 

przygotował. Pomóż Tomkowi i policz ile na obrazku jest  

precelków, ile chałek i ile rogalików.

Masz pytania lub uwagi do naszej gazetki? Napisz do nas pod adres marketing@asprod.com.pl

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr tel. 519 315 640

KONKURS
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia!

Odpowiednio skomponowane daje siłę 

i energię na cały poranek. Pamiętaj 

więc, by zawsze zjadać zdrowe i pyszne  

śniadanie. W ramce obok narysuj,  

jak według Ciebie wygląda zdrowa  

i pełna energii kanapka :) Zdjęcie  

rysunku prześlij na adres mailowy  

marketing@asprod.com.pl. Autorów  

3 rysunków, które spodobają nam 

się najbardziej nagrodzimy bonami  

o wartości 200 zł do sklepów SMYK.  

Na zdjęcia Waszych rysunków czkamy do  

26 marca 2021 r. Regulamin konkursu  

dostępny na www.asprod.com.pl

Miejsce na Twój 
rysunek :)


