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Spis produktów oraz substancji uczulających w posiłkach 

wydawanych przez firmę Pyszni.pl 

 

1. Kopytka z cebulką i surówkami (Ziemniaki, mąka, jaja, cebula, olej 

rzepakowy, sól)                                                                                

substancje uczulające: jaja, gluten 

2. Kopytka z gulaszem i surówkami (Kopytka: Ziemniaki, jaja, mąka, 

sól;  Gulasz: mięso wieprzowe, smalec, mąka, liść laurowy, ziele 

angielskie, papryka słodka w proszku, sól, pieprz, zioła 

prowansalskie11, przyprawa do potraw1;  Surówki: 2                                                                          

substancje uczulające: jaja, gluten,  

3. Opiekane kopytka z gulaszem i surówkami (Ziemniaki, jaja, mąka, 

sól; Gulasz: j.w. ; Surówki: 2                                                                                          

substancje uczulające: jaja, gluten 

4. Placek po węgiersku z gulaszem i surówkami2 (Placek: Ziemniaki, 

jaja, mąka, sól, pieprz, olej rzepakowy;   Gulasz: j.w.                      

substancje uczulające: jaja, gluten 



5. Filet grillowany z ziemniakami/frytkami i surówki2 (Filet z piersi z 

kurczaka, przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, przyprawa 5 

smaków5 ; ziemniaki, frytura palmowa6)                                       

substancje uczulające:  

6. Filet z piersi kurczaka z ziemniakami/frytkami i surówki2 (Filet z 

piersi z kurczaka, przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, mąka, 

jaja, płatki kukurydziane7, ziemniaki, sól, olej rzepakowy, frytura 

palmowa6)                                                                                          

substancje uczulające: jaja, gluten 

7. Filet zapiekany z brokułem i serem, ziemniaki/frytki i surówki2 (Filet 

z piersi z kurczaka, przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, mąka, 

jaja, płatki kukurydziane7, brokuł, ser gouda, olej rzepakowy, 

ziemniaki, sól, frytura palmowa6)                                                              

substancje uczulające: jaja, gluten,mleko 

8.Filet zapiekany z pieczarkami i serem, ziemniaki/frytki i surówki2 

(Filet z piersi z kurczaka, przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, 

mąka, jaja, płatki kukurydziane7, pieczarki, ser gouda, olej rzepakowy, 

ziemniaki, sól, frytura palmowa6)                                                         

substancje uczulające: jaja, gluten,mleko             

9. Kotlet de volaille, ziemniaki/frytki i surówki2 ( Filet z piersi 

kurczaka, przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, mąka, jaja, 

płatki kukurydziane7, ser gouda, boczek wędzony, ogórek 

konserwowy, olej rzepakowy, ziemniaki, sól, frytura palmowa)                                    

substancje uczulające: jaja, gluten,mleko 

10. Schabowy, ziemniaki/frytki i surówki2 (Schab, sól, pieprz, jaja, 

mąka, bulka tarta8, ziemniaki, smalec, olej rzepakowy, frytura 

palmowa6)                                                                                              

substancje uczulające: jaja, gluten 



11. Schabowy z jajkiem sadzonym, ziemniaki/frytki i surówki2 (Schab, 

sól, pieprz, jaja, mąka, bulka tarta8, ziemniaki, smalec, olej 

rzepakowy, frytura palmowa)                                                                                   

substancje uczulające: jaja, gluten 

12. Schabowy z ananasem, serem żółtym, ziemniaki i surówki2 (Schab, 

sól, pieprz, jaja, mąka, bulka tarta8, ananas10, ser gouda, ziemniaki, 

smalec, olej rzepakowy, frytura palmowa)                                       

substancje uczulające: jaja, gluten, mleko 

13. Pierogi ruskie (Ziemniaki, ser biały półtłusty, sól, pieprz, 

przyprawa do potraw1, cebula, olej rzepakowy, mąka)                                          

substancje uczulające: jaja, gluten 

14. Pierogi białoruskie ( Kasza gryczana, ser biały półtłusty, boczek 

wędzony, cebula, olej rzepakowy, pieprz, przyprawa do potraw1, 

mąka)                                                                                                 

substancje uczulające: jaja, gluten 

15. Pierogi szpinakowe (Szpinak, czosnek, ser feta9, biały ser 

półtłusty, mąka, przyprawa do potraw, olej rzepakowy)                                  

substancje uczulające: jaja, gluten,mleko     

16. Spaghetti Carbonare ( Makaron15, jaja, boczek wędzony, nać 

pietruszki, pieprz, przyprawa do potraw1)                                                                   

substancje uczulające: jaja, gluten 

17. Omlet ze szpinakiem, serem feta i kurczakiem (Jaja, szpinak, ser 

feta9, kurczak, czosnek, przyprawa do kurczaka3, przyprawa do 

potraw1, przyprawa maggi4, olej rzepakowy, szczypiorek)                                                              

substancje uczulające: jaja, gluten,mleko 

18. Zapiekany makaron ze szpinakiem i kurczakiem (Makaron15, 

szpinak, kurczak, ser gouda, mąka, mleko, czosnek, sól, gałka 

muszkatołowa, przyprawa do kurczaka3, olej rzepakowy, przyprawa 



do potraw1, przyprawa maggi4)                                                                                                      

substancje uczulające: gluten, mleko 

19. Zapiekanka z ziemniakami, kurczakiem i warzywami (Ziemniaki, 

kurczak, pieczarki, papryka, brokuł, cebula, marchew, kukurydza, ser 

gouda, śmietana, ketchup, olej rzepakowy, przyprawa do potraw1, 

przyprawa maggi4, przyprawa do kurczaka3, sól)                                                                                 

substancje uczulające:  gluten, mleko 

20. Calzone z kurczakiem ( Kurczak, pieczarki, mąka, drożdże, mleko, 

oliwki, kukurydza, cebula, sól, jaja, cukier, ketchup, oregano, 

przyprawa do kurczaka3, przyprawa maggi4, olej rzepakowy)           

substancje uczulające: jaja, gluten, mleko, oregano 

21. Naleśniki z serem/ z dżemem (Mąka, jaja, mleko, sól, cukier, ser 

biały półtłusty, śmietana, dżem truskawkowy12, olej rzepakowy)     

substancje uczulające: jaja, gluten, mleko 

22. Mega Paka frytek z surówkami i keczupem (Ziemniaki, frytura 

palmowa, keczup13) 

23. Zupa krupnik (Mięso wieprzowe, kasza jęczmienna, seler, 

marchew, ziemniaki, śmietana, mąka, koper, sól, przyprawa do 

potraw1, przyprawa maggi4, pieprz)                                               

substancje uczulające:  seler, mleko, marchew,, jęczmień 

30. Zupa ogórkowa (Mięso wieprzowe, marchew, seler, ziemniaki, 

ogórki kiszone, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, śmietana, 

mąka, sól, pieprz, przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4)    

substancje uczulające:  seler, mleko,  

31.Zupa barszcz ukraiński (Mięso wieprzowe, buraki, marchew, seler, 

ziemniaki, fasola czerwona, ziele angielskie, liść laurowy, śmetana) 

substancje uczulające: seler, mleko 



32. Zupa jarzynowa (Mięso wieprzowe, marchew, seler, kapusta 

biała, pietruszka, brokuł, kalafior, fasola szparagowa, ziemniaki, 

groszek, koperek,  śmietana, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, 

przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4)                                   

substancje uczulające:  seler, mleko, mleko 

33. Zupa grochowa (Mięso wieprzowe wędzone, kiełbasa, groch, 

marchew, ziemniaki, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, 

przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4)                               

substancje uczulające:    

34.Rosól (Mięso wołowe, kurczak, marchew, seler, cebula, pietruszka, 

por, kapusta, makaron16, lubczyk, pietruszka, sól, pieprz, przyprawa 

do potraw1 )                                                                                            

substancje uczulające:  seler, gluten 

35. Zupa pomidorowa ( Mięso wieprzowe, marchewka, seler, 

pomidory, koncentrat pomidorowy, ryż,  liść laurowy, ziele angielskie, 

sól, pieprz, przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4)                    

substancje uczulające:  seler 

36.Zupa kartoflanka (Mięso wieprzowe wędzone, ziemniaki, 

marchew, seler, cebula, sól, pieprz,  majeranek, liść laurowy, ziele 

angielskie, przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4 , olej rzepakowy, 

mąka)                                                                                                

substancje uczulające:  seler, gluten 

37. Zupa kapuśniak (Mięso wieprzowe wędzone, ziemniaki, marchew, 

seler, korzeń pietruszki, kapusta kiszona, boczek wędzony, cebula, 

kminek,  liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, mąka, olej 

rzepakowy, przyprawa do potraw1, przyprawa maggi4)                                                              

substancje uczulające:  seler, gluten 



38. Zupa z soczewicy (Cebula, marchew, seler naciowy, soczewica 

czerwona, pomidory, koncentrat pomidorowy, tymianek, zioła 

prowansalskie, oregano, bazylia, sól, pieprz, przyprawa do potraw1, 

przyprawa maggi4)                                                                          

substancje uczulające:   

39. Potrawka z kurczaka z ryżem i surówkami (Ryz, mięso z kurczaka, 

brokuł, marchewka, seler, cebula, przyprawa curry, sól, pieprz, 

śmietanka 30 %14, mąka)                                                                 

substancje uczulające: seler, mleko, gluten 

40. Gołąbki z sosem pomidorowym (Kapusta, ryz, mięso wieprzowe, 

cebula, sól, pieprz, ziele angielskie, lisc laurowy, koncentrat 

pomidorowy )                                                                                     

substancje uczulające:   

41. Makaron penne w sosie pieczarkowym z kawałkami kurczaka i 

surówki 2 (Makaron15, pieczarki, cebula, kurczak, przyprawa do 

kurczaka3,  śmietanka 30%14, mąka, sól, pieprz)                          

substancje uczulające : gluten, jaja, mleko 

42.Kotlety mielone z ziemniakami i surówkami2 (Mięso wieprzowe, 

ziemniaki, cebula, kolendra, sól, pieprz, jaja, bulka tarta8)       

substancje uczulające: jaja, gluten 

43. Pulpety wieprzowe z makaronem w sosie pomidorowym i 

surówki2 (Mięso wieprzowe, cebula, makaron15, koncentrat 

pomidorowy, ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz, przyprawa do 

potraw1, mąka, jaja)                                                                       

substancje uczulające: jaja, gluten 

44. Pulpety drobiowe w sosie brokułowym z makaronem i surówki2 

(Mięso drobiowe, brokuł, marchew, seler, cebula, czosnek, 

makaron15, sól, pieprz, przyprawa do potraw1, śmietanka 30%14, 



przyprawa do kurczaka3,jaja)                                                                                     

substancje uczulające: jaja, mleko, seler 

 

 

 

 

INDEKS 

 

1 Przyprawa do potraw (Sól, warzywa suszone (15,5%): marchew, 
pasternak, ziemniak, cebula, natka pietruszki, seler, por, kapusta, 
korzeń pietruszki, pomidor, czosnek papryka słodka, wzmacniacze 
smaku: glutaminian monosodowy,  inozynian disodowy, guanylan 
disodowy, cukier, skrobia, pieprz czarny (0,2%), barwnik: ryboflawina, 
Produkt może zawierać: gorczycę, mleko (łącznie z laktozą), jaja, soję 
i gluten, które są używane w zakładzie. 
 

substancje uczulające : gluten, Jaja, Laktoza, Mleko, Gorczyca, Soja / 

nasiona soi, seler 

 

2 Surówki :  

1.  Surówka z białej kapusty (Kapusta biała, marchew, natka 

pietruszki, koperek, cukier, sól, przyprawa do potraw, ocet winny, 

olej rzepakowy) 

2. Surówka z czerwonej kapusty (Kapusta czerwona, cebula, cukier, 

sól, ocet winny, olej rzepakowy) 

3. Kapusta kiszona (Kiszona kapusta, szczypior, cukier, sól, pieprz, olej 

rzepakowy)                                                                                          

substancje uczulające:  szczypior 



4. Kapusta zasmażana (Kiszona kapusta, cebula, smalec, olej 

rzepakowy, mąka, kminek, pieprz, przyprawa do potraw1)          

substancje uczulające:   

5. Marchewka z ananasem (Marchew, ananas, sok z ananasa, cukier, 

ocet winny, sól, olej rzepakowy) 

6. Mizeria (Ogórek, śmietana, koperek, sól, pieprz, cukier, ocet winny) 

substancje uczulające:  mleko 

7. Sałata ze śmietaną (Sałata, śmietana, sól, pieprz)               

substancje uczulające:  mleko 

 

3 Przyprawa do kurczaka (sól, wzmacniacz smaku, papryka słodka, 

papryka ostra, czosnek, imbir, curry, majeranek, cukier, pieprz czarny, 

kolendra, kminek, goździk, ziele angielskie)                               

substancje uczulające:  

4 Przyprawa Maggi (Woda, sól, wzmacniacze smaku (glutaminian 

monosodowy E635), ocet, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat) 

5 Przyprawa 5 smaków (Koper włoski, pieprz czarny, cynamon, 
goździki, sól, kmin rzymski, glutaminian sodu)                                        

substancje uczulające : Na terenie zakładu produkcyjnego 

wykorzystywane są: gorczyca, seler, soja, mleko, gluten, jaja i sezam 

 

7 Chrupki kukurydziane (kukurydza łamana 92%, cukier, sól, syrop 

glukozowy z pszenicy, ekstrakt słodu jęczmiennego, emulgator mono 

i diglicerydy kwasów tłuszczowych)                                            

substancje uczulające : gluten 

8 Bulka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól, woda)                    

substancje uczulające: gluten  



9 Ser feta (mleko, sól, regulator kwasowości: E575) substancje 

uczulające : Mleko 

10 Ananas (Plastry ananasa, sok ananasowy, cukier 8%) 

11 Zioła prowansalskie (oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, 

majeranek, tymianek)                                                                    

substancje uczulające:   

12 Dżem truskawkowy (truskawki, cukier, woda, syrop glukozowo-
fruktozowy, substancja żelująca - pektyna, substancja zagęszczająca - 
guma guar, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy i cytrynian 
trisodowy, przeciwutleniacz - witamina C (kwas askorbinowy)) 
substancje uczulające:  
 

13 Keczup (Koncentrat pomidorowy (37%), woda, cukier, ocet, skrobia 

modyfikowana, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

substancja konserwująca: benzoesan sodu; przyprawy: kolendra, 

tymianek, cząber, oregano, szałwia; aromat)                                 

substancje uczulające:   

14 Śmietanka 30% (śmietanka, stabilizator: karagen)  

substancje uczulające: mleko 

 
15 Makaron (semolina z pszenicy durum, woda)                        

substancje uczulające: gluten 

 
16 Makaron jajeczny (Mąka z pszenicy zwyczajnej, mąka z pszenicy 

durum, masa jajowa pasteryzowana (20%), woda.)                        

substancje uczulające: gluten, jaja 

 
17 Boczek wędzony (boczek wieprzowy (85%) woda sól E 325 - 

regulator kwasowości glukoza białko sojowe E 331 - stabilizator E 621 



- wzmacniacz smaku E 301 - przeciwutleniacz E 250 - substancja 

konserwująca  

substancje uczulające:  Soja / nasiona soi w zakładzie używane są 

również: gluten, mleko, seler, gorczyca 


