właściciel marki Oryginalny Sok
BIURKOM-FLAMPOL Sp. z o.o. Szeligowo 1, 78-325

przetwory owocowe
W naszej spiżarni nie mogło zabraknąć domowych
przetworów owocowych. Postanowiliśmy jeszcze
mocniej wykorzystać własne uprawy aronii, rabarbaru,
agrestu, porzeczki i oprócz soków zrobić z nich przetwory owocowe.
Dlaczego nie dżem?
Według rozporządzenia o numerze 19/24/2006
do 01.10.2019r produkty zawierające cukier mogą być
nazywane dżemem, natomiast rozporządzenie
z dnia 02.10.2017r informuje o tym, że dżem musi
zawierać min. 60% cukru. Do 01.10.2021 producenci
obecni na rynku przed wprowadzeniem rozporządzenia mogą korzystać z dotychczasowych etykiet
i używać słowa ,,niskosłodzony’’.
Według ustawy aby nazwać produkt dżemem
musi on zawierać min. 60 gram cukru na 100 gram
produktu.
W przypadku konfitury proporcja cukru jest identyczna ale dodatkowo musi to być produkt o nie zżelowanej konsystencji.
Natomiast aby nazwać produkt powidłem musi on
być śliwkowy lub morelowy, z innych owoców
nie można robić powideł. Definicja przetworów
owocowych mówi nam że jest to produkt w składzie
którego dominuje zawartość owoców oraz nie może
zawierać dodatku w postaci cukru.

,,OryginalnaSpiżarnia’’ to nowa marka Biurkom
Flampol sp. Z o o. właściciela marki ,,OryginalnySok’’.
Produkty ,,OryginalnejSpiżarni’’ tak jak produkty
marki ,,OryginalnySok’’ charakteryzować się będą
najwyższą jakością, oryginalnymi smakami, najwyższą jakością serwisu oraz prostym czytelnym składem.
W produktach marki ,,OryginalnaSpiżarnia’’ wykorzystywane będzie tylko to co naturalnie w przyrodzie,
do naszych produktów nie dodajemy cukru, barwników
lub innych konserwantów.
Cała wizualizacja marki zrobiona jest w stylu ,,hand
made’’ aby jak najbardziej przypominać domowe
spiżarnie naszych babć.

Miód
W naszej spiżarni znajdziecie również prawdziwe
polskie miody, które świetnie sprawdzą się jako
naturalny słodzik herbat, ciast lub jako marynata
do potraw. W polskiej kuchni miód stosowany
jest od wielu lat i ma swoje piękne polskie
tradycje.

Dania Gotowe
WYRÓŻNIKI NOWEJ MARKI
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produkty
jak u babci

owoce
z własnych upraw

produkty
najwyższej jakości

prosty, naturalny
skład

różne
pojemności

ekologiczne
opakowanie

W naszej ofercie proponujemy Wam dwie świąteczne
zupy. Pierwsza to tradycyjny żurek na naturalnym
zakwasie, w składzie którego znajdziemy tylko żyto,
czosnek oraz wodę. Produkt należy rozcieńczyć
w około 2,5 l zimnej wody. Druga zupa to klasyczny
czerwony barszcz słodzony sokiem z jabłka i zakwaszony sokiem z cytryny. Tak prosty i czytelny skład
powoduje że są to w 100% naturalne zupy.

Soki premium 330 ml i soki bag in box
Kilka produktów marki ,,OryginalnySok’’ zmienia
nazwę i przechodzi do ,,OryginalnejSpiżarni’’.
Soki serii premium a więc sok z aronii, granatu
i żurawiny zmieniają swoją pojemność i są dostępne w butelce 330 ml natomiast nie zmieniły
składu, nadal są tylko wyciśniętym i spasteryzowanym owocem.
Drugą kategorią produktów która przechodzi do
,,Oryginalnej Spiżarni’’ są soki w kartonach bag in
box. W ofercie dostępne są następujące rodzaje:
sok z jabłka, sok jabłko – marchew, sok z buraka,
sok jabłko – aronia oraz sok jabłko – pomarańcz.
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przetwory owocowe z naszej spiżarni 190 g
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MALINA

Czarna porzeczka

TRUSKAWKA

TRUSKAWKA
- MALINA

TRUSKAWKA
- CZERWONY AGREST

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
587kJ/138 kcal
energetyczna	
0,3 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
33 g
w tym cukry
29 g
Białko	
0,9 g
Sól
0,03 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
640kJ/151 kcal
energetyczna	
0,7 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
35 g
w tym cukry
32 g
Białko	
1,1 g
Sól
0,02 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
495kJ/117 kcal
energetyczna	
0,2 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
28 g
w tym cukry
25 g
Białko	
0,7 g
Sól
0,03 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
energetyczna	
Tłuszcz
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

Produkt owocowy z malin,
słodzony zagęszczonym sokiem
z białych winogron. Pasteryzowany.
Składniki: maliny (100g malin zużyto
na 100g produktu), zagęszczony sok
z białych winogron, sok z cytryny NFC
– regulator kwasowości, substancja
żelująca – pektyny.

Produkt owocowy z czarnych
porzeczek , słodzony zagęszczonym sokiem z białych winogron.
Pasteryzowany.
Składniki: czarna porzeczka (100 g
czarnych porzeczek zużyto na 100 g
produktu), zagęszczony sok z białych
winogron, substancja żelująca
– pektyny.

Produkt owocowy z truskawek,
słodzony zagęszczonym sokiem
z białych winogron. Pasteryzowany.
Składniki: truskawki (100 g truskawek
zużyto na 100g produktu), zagęszczony
sok z białych winogron, sok z cytryny
NFC – regulator kwasowości, substancja
żelująca – pektyny.

Produkt owocowy z truskawek i malin,
słodzony zagęszczonym sokiem z białych
winogron. Pasteryzowany.
Składniki: truskawki i maliny ( 70 g truskawek
i 30 g malin zużyto na 100 g produktu),
zagęszczony sok z białych winogron, sok
z cytryny NFC – regulator kwasowości, substancja
żelująca – pektyny.

567kJ/134 kcal
0,3 g
0,0 g
32 g
27 g
0,7 g
0,03 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
energetyczna	
Tłuszcz
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

TRUSKAWKA
- CZERWONA PORZECZKA
528kJ/124 kcal
0,3 g
0,0 g
30 g
26 g
0,4 g
0,03 g

Produkt owocowy z truskawek i czerwonego agrestu, słodzony zagęszczonym
sokiem z białych winogron. Pasteryzowany.
Składniki: truskawki i czerwony agrest (50 g
truskawek i 50 g czerwonego agrestu zużyto
na 100 g produktu), zagęszczony sok z białych
winogron, sok z cytryny NFC – regulator kwasowości, substancja żelująca – pektyny.

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
energetyczna	
Tłuszcz
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

564kJ/133 kcal
0,3 g
0,0 g
32 g
28 g
0,5 g
0,03 g

Produkt owocowy z truskawek i czerwonych porzeczek , słodzony zagęszczonym
sokiem z białych winogron. Pasteryzowany.
Składniki: truskawki i czerwone porzeczki
(70 g truskawek i 30 g czerwonych porzeczek
zużyto na 100 g produktu), zagęszczony sok
z białych winogron, sok z cytryny NFC – regulator kwasowości, substancja żelująca – pektyny.
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MIODY 370 g

PRODUKTY GOTOWE
PRODUKTY GOTOWE 1000 ml / 330 ml

W naszej spiżarni znajdziecie również prawdziwe
polskie miody, które świetnie sprawdzą się jako
naturalny słodzik herbat, ciast lub jako marynata
do potraw. W polskiej kuchni miód stosowany jest
od wielu lat i ma swoje piękne polskie tradycje.

MIÓD NEKTAROWY
WIELOKWIATOWY

MIÓD NEKTAROWY
AKACJOWY

MIÓD NEKTAROWY
LIPOWY

BARSZCZ
CZERWONY

MIÓD LEŚNY
NEKTAROWO
- SPADZIOWY

Należy spożyć przed końcem: data rozlewu i minimalnej trwałości na etykiecie. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Data rozlewu na etykiecie jest jednoznacznie nr partii.
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Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
184 kJ/43 kcal
energetyczna	
0,16 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
9,3 g
w tym cukry
8,3 g
Białko	
1,2 g
Sól
0,62 g

ŻUR
Po podgrzaniu produkt
gotowy do spożycia.

Barszcz czerwony
– pasteryzowany.
Składniki: sok z zagęszczonego
soku z buraka ćwikłowego (95,2%),
sok wytłoczony z jabłek NFC (3,8%),
sól (1%), sok z cytryny, przyprawy.
Przed spożyciem wstrząsnąć. Najsmaczniej po schłodzeniu od +2°C do + 8°C.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24h.

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
223kJ/52 kcal
energetyczna	
0,0 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
11,5 g
w tym cukry
0,7 g
Białko	
1,6 g
Sól
0,1 g

Żur - naturalny zakwas.
Składniki: woda, żyto,czosnek.

Tradycyjny żurek na
naturalnym zakwasie,
w składzie którego
znajdziemy tylko żyto,
czosnek oraz wodę.
Produkt należy
rozcieńczyć w około
2,5 l zimnej wody.

Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
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SOKI 3L

JABŁKO
- MARCHEW

JABŁKO

BURAK

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
189 kJ/44 kcal
energetyczna	
0,1 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
10,4 g
Białko	
0,1 g
Sól
0,002 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
166 kJ/39 kcal
energetyczna	
0,16 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone

Sok z jabłka 100% NFC
– pasteryzowany.
Składniki: sok mętny, świeżo
wytłoczony z jabłek, NFC.

Sok z buraka 100%
– pasteryzowany.
Składniki: sok z zagęszczonego
soku z buraka ćwikłowego 99,3%,
sól 0,7%.

Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

8,3 g
7,8 g
1,1 g
0,58 g

Ewentualny osad tworzą naturalne składniki soku. Zaleca się przechowywać w temperaturze od +2°C do +22°C. Przed spożyciem wstrząsnąć.
Najsmaczniejszy po schłodzeniu od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni.
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JABŁKO
-ARONIA

JABŁKO
-POMARAŃCZA

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
175 kJ/41 kcal
energetyczna	
0,1 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
10,0 g
w tym cukry
9,7 g
Białko	
0,1 g
Sól
0,02 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
188 kJ/44 kcal
energetyczna	
0,3 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
189 kJ/45 kcal
energetyczna	
0,1 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone

Sok z jabłka i marchwi 100% NFC
– pasteryzowany.
Składniki: sok mętny wytłoczony
z jabłek NFC (75%), sok z marchwi
NFC (25%).

Sok z jabłka i aronii 100% NFC
– pasteryzowany.
Składniki: sok mętny wytłoczony
z jabłek NFC (80%), sok z aronii NFC
(20%), witamina C - przeciwutleniacz.

Sok z jabłka i pomarańczy 100 %
NFC – pasteryzowany.
Składniki: sok mętny wytłoczony
z jabłek NFC (75%), sok
z pomarańczy NFC (25%).

Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

10,0 g
9,6 g
0,4 g
0,002 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

10,6 g
10,3 g
0,3 g
0,002 g

Ewentualny osad tworzą naturalne składniki soku. Zaleca się przechowywać w temperaturze od +2°C do +22°C. Przed spożyciem wstrząsnąć.
Najsmaczniejszy po schłodzeniu od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni.

9

SOKI 330 ml

LOGISTYKA

GRANAT

ARONIA

ŻURAWINA

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
255kJ/60 kcal
energetyczna	
0,0 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
15,0 g
w tym cukry
14,6 g
Białko	
0,0 g
Sól
0,005 g

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
191kJ/45 kcal
energetyczna	
0,2 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone

Wartość odżywcza W 100 ML
Wartość
146kJ/34 kcal
energetyczna	
0,0 g
Tłuszcz
w tym kwasy
0,0 g
tłuszczowe nasycone

Sok z owoców granatu 100% NFC
PREMIUM – pasteryzowany.
Składniki: sok z granatu 100%.

Sok z aronii 100% NFC
PREMIUM – pasteryzowany.
Składniki: sok z aronii 100%.

Sok z żurawiny 100% NFC
PREMIUM – pasteryzowany.
Składniki: sok z żurawiny 100%.

Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

10,0 g
9,6 g
0,8 g
0,002 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko	
Sól

ILOŚĆ SZTUK
NA PALECIE

WYMIARY PALETY
(SZER.X DŁUG.X WYS.)

ILOŚĆ SZTUK
W ZGRZEWCE

ILOŚĆ ZGRZEWEK
NA WARSTWIE

ILOŚĆ SZTUK
NA WARSTWIE

ILOŚĆ ZGRZEWEK
NA PALECIE

Przetwory
owocowe
190 g
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29

174

290

2088

80 cm
120 cm
160 cm

Miody
370 g
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29

174

290

1740

80 cm
120 cm
160 cm

Dania gotowe
żurek

12

22

264

110

1320

80 cm
120 cm
160 cm

Dania gotowe
barszcz
czerwony

6

21

126

84

504

80 cm
120 cm
160 cm

Soki
bag in box
3L

-

-

44

-

176

80 cm
120 cm
130 cm

Soki
330 ml

12

22

264

110

1320

80 cm
120 cm
150 cm

POJEMNOŚĆ

8,6 g
8,1 g
0,01 g
0,002 g

Ewentualny osad tworzą naturalne składniki soku. Zaleca się przechowywać w temperaturze od +2°C do +22°C. Przed spożyciem wstrząsnąć.
Najsmaczniejszy po schłodzeniu od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 72h.
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SPECYFIKACJA PRODUKTÓW
PRZETWORY OWOCOWE 190 g

DANIA GOTOWE

Przetwór owocowy
malina
190 g

Żur naturalny zakwas
330 ml

Przetwór owocowy
truskawka
190 g

Barszcz czerwony
1000 ml
SOKI 3 L

Przetwór owocowy
truskawka - malina
190 g

Sok jabłko
3L

Przetwór owocowy
czarna porzeczka
190 g

Sok burak
3L

Przetwór owocowy
rabarbar – truskawka
190 g

Sok jabłko - marchew
3L

Przetwór owocowy
truskawka–czerwona porzeczka 190 g

Sok jabłko - aronia
VEGE 3L
Miody 370 g

Miód nektarowy lipowy
370 g

Sok jabłko - pomarańcza
3L
SOKI 330 ml

Miód nektarowy akacjowy
370 g
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Sok żurawina
330 ml

Miód nektarowy wielokwiatowy 370 g

Sok granat
330 ml

Miód nektarowy spadziowy
370 g

Sok aronia
330 ml
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