SHP

SKŁADNICA

w Grybowie

ul. Kościuszki 30 l
Grybów l
tel. 18 445 04 37
kom. 669 988 011 l
e-mail: piekarnia@shpgrybow.pl
www.piekarnia.shpgrybow.pl

Projekt: „Innowacje procesowe i produktowe w piekarni SHP „SKŁADNICA” w Grybowie wzmocnieniem przetwórstwa
powiatu nowosądeckiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

SHP

SKŁADNICA

Zakład specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju pieczywa oraz wyrobów cukierniczych.
Produkcja oparta jest na tradycyjnych recepturach, dzięki którym produkty posiadają
niepowtarzalny smak oraz aromat. Jednocześnie chcąc sprostać wymaganiom klientów firma
dokłada wszelkich starań i stale podnosi jakość swoich wyrobów.

Zakład spełnia wszystkie unijne wymogi w zakresie produkcji spożywczej. Wypiekane w nim
znakomitej jakości pieczywo oraz wyroby ciastkarskie zaopatruje się wiele sklepów w sąsiednich
gminach. Produkowany asortyment obejmuje chleby tradycyjne, chleby z dodatkami, chleby
okolicznościowe oraz pieczywo drobne.

Nasza ciastkarnia słynie także ze wspaniałych wyrobów cukierniczych, które zaspokoją podniebienie
największych łasuchów. Niepowtarzalny smak i tradycyjny ich wygląd sprawiają, że nasza ciastkarnia od
samego początku cieszy się uznaniem nawet najbardziej wymagających Klientów. Staramy się zaspokoić
Państwa oczekiwania, dlatego do produkcji ciast, tortów i innych wypieków wykorzystujemy składniki
wyłącznie najwyższej jakości. Produkujemy wyroby
cukiernicze o różnorodnych smakach i na różne okazje: chrzciny, komunie, urodziny, wesela itp.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą!

Zatrudniamy tylko wykwalifikowanych piekarzy, ciastkarzy, cukierników, dla których praca to
nie tylko wyuczony zawód, ale również pasja. Nasi piekarze posiadają odpowiednią wiedzę oraz
doświadczenie w branży piekarskiej. Wciąż rozwijają swoje umiejętności, aby nieustannie
wzbogacić i ulepszać receptury wykonywanych wyrobów ciastkarskich również na zamówienie.
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Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „SKŁADNICA” w Grybowie, w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r. zrealizowała
projekt: pt.: „Innowacje procesowe i produktowe w piekarni SHP „SKŁADNICA” w Grybowie wzmocnieniem przetwórstwa powiatu
nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
Jednym z efektów projektu jest wprowadzenie 9 nowych produktów piekarniczych i ciastkarskich:

CHLEB ŻYTNI CIEMNY
ZE SŁONECZNIKIEM 350 g
– to wyjątkowe pieczywo zawierające ziarno
słonecznika bogate w błonnik, witaminy i cenne dla
zdrowia minerały.

CHLEB ŻYTNI TRADYCYJNY 350 g
– zawiera wszystkie cenne składniki znajdujące się
w ziarnie żyta. Jest źródłem witamin z grupy B,
niektórych składników mineralnych: potas, wapń, cynk,
żelazo.

CHLEB MLEKUŚ 500 g
– delikatne pieczywo o łagodnym smaku i aromacie. Dzięki
zawartości mleka i serwatki jest doskonałym źródłem wapnia.
Przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych.

CHLEB FARMERSKI Z ZIARNAMI 300 g
– to idealne pieczywo dla całej rodziny o sprężystym i wilgotnym miękiszu, długo zachowującym świeżość. prokukowany na
naturalnym zakwasie z dodatkiem różnych nasion: siemię
lniane ziarno słonecznika, i otręby pszenne.

CHLEB MIX ZIAREN 430 g
– kompozycja ziaren zawartych w chlebie: siemię lniane
ziarno słonecznika, śrut jęczmienny, proso, śruta
sojowa, w połączeniu z płatkami owsianymi nadaje
intensywny aromat i wyrazisty smak.

CHLEB OD SERCA 300 g
– chleb o obniżonej zawartości sodu oraz zwiększonej
ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest źródłem
białka i błonnika pokarmowego, dzięki odpowiednio
dobranym składnikom: ziarna słonecznika, siemię
lniane, otręby owsiane, wiesiołek.

WARKOCZ MAKOWY 80 g
– tradycyjny smak ciasta drożdżowomaślanego z dodatkiem maku.
KOŁACZ WIEJSKI
– wspaniały smak ciasta drożdżowego z puszystym
serem, sprzedawany wg wagi.

BUŁKA OMEGA 70 g
– wyróżnia się obecnością cennych składników dietetycznych i odżywczych, dzięki zawartości lnu, soi posiada
niepowtarzalny smak zachowując długo świeżość.
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CHLEB REGIONALNY 500 g
– pieczywo o charakterystycznym smaku, bardzo
zdrowy, produkowany z najwyższej jakości mąki
pszennej i mąki żytniej.

CHLEB WIEJSKI 1,35 kg
– pieczywo o charakterystycznym smaku, produkowany
z mąki pszennej-żytniej. Wypiekany w dużych
prostokątnych formach.

CHLEB POWSZEDNI 550 g
– wyróżniający się wyjątkowo chrupiącą skórką i niepowtarzalnym smakiem. Charakteryzujący się dwoma nacięciami w poprzek chleba.

CHLEB WIEJSKI 580 g
– pieczywo o charakterystycznym smaku,
produkowany z mąki pszenno-żytniej. Jest idealnym
chlebem codziennym.

CHLEB RODZINNY 900 g
– to idealne pieczywo dla całej rodziny, wyróżniający
się chrupiącą skórką i aromatem.
DOMOWY ŻYTNI 300 g
– Pieczywo mieszane charakteryzujące się dużą
porowatością i wilgotnością.

CHLEB GRYBOWSKI 600 g
– wypiekany według tradycyjnej receptury na naturalnym
zakwasie z dodatkiem najwyższej jakości mąki pszennej
i żytniej.

CHLEB WROCŁAWSKI 600 g
– wyborne pszenne pieczywo o charakterystycznym
bułkowym smaku.

CHLEB ZIEMNIACZANY 500 g
– wyborne pieczywo wypiekane z mąki pszennej
oraz płatków ziemniaczanych.

WIEJSKI-KROMKI - wg wagi
– parę kanapek połączonych i zapakowanych folią.

CHLEB DOMOWY 600 g
– pieczywo mieszane charakteryzujące się dużą
porowatością i wilgotnością, dzięki odpowiedniej technologi
i użyciu naturalnych surowców
KRAJAN 500 g
– pieczywo o wyjątkowych walorach smakowych.

SŁONECZNIKOWY 450 g

SHP

SKŁADNICA

CHLEBY

PASTERSKI 500 g
– chleb zawiera bardzo dużo błonnika, witamin
i minerałów. Dzięki składnikom jogurtu i mleka
zaskakuje nie tylko smakiem ale i aromatem.

CHLEB GRAHAM 500 g
– stanowi doskonałe połączenie aromatu i smaku z bogactwem substancji odżywczych. Zalecane jest przy dolegliwościach przewodu pokarmowego, dla osób z nadwagą.

WIELOZIARNISTY 500 g
– pieczywo produkowane na naturalnym zakwasie
z dodatkiem mieszanki wieloziarnistej.

CHLEB PUŁTUSKI 600 g
– delikatne pieczywo pszenno- żytnie
posypane kminkiem.

KUKURYDZIANY 450 g
– poza swoimi walorami smakowymi odznacza
się dużą zawartością witamin.

CHLEB NAŁĘCZOWSKI 950 g
– chleb mieszany pszenno-żytni formowany
w dużych okrągłych koszyczkach.

BUŁKA TARTA,
BUŁKA TARTA EKSTRA
500 g
– otrzymana ze startego
pieczywa pszennego, doskonała
do panierek.

CHLEB TOSTOWY 380 g
– doskonałe pieczywo do przygotowania kanapek
oraz gorących chrupiących tostów.

CHLEB GRAHAM 530 g
– stanowi doskonałe połączenie aromatu i smaku z bogactwem substancji odżywczych. Zalecane jest przy dolegliwościach przewodu pokarmowego, dla osób z nadwagą.

WESELNY 950 g
– chlebuś pieczony na przywitanie państwa młodych .

OKAZJONALNY 3 kg
– chlebuś pieczony na specjalne
zamówienie klientów.
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BAGIETKA 400 g
– pieczywo z białym i delikatnym miękiszem, idealne na
śniadanie.

MINI BAGIETKA 200 g
– idealne pieczywo na zapiekanki lub hot-dog.

BUŁKA MONTOWA 50 g, 90 g
GULASZÓWKA 270 g
–
delikatne pszenne pieczywo, z którego można
– pieczywo odpowiednio uformowane
przyrządzić
wyśmienite kanapki do szkoły.
do żurku, kremu i gulaszu.

PRZYSMAK SZEWSKI 90 g
– charakteryzuje się owalnym kształtem, posypany po wierzchu sezamem, solą, kminkiem.

BUŁKA WROCŁAWSKA 90 g
– delikatna bułka pszenna posypana
po wierzchu sezamem.

MEGA KEBAB 400 g
– jest produkowana pod zamówienie klientów.

PIZZA 120 g
– delikatne ciasto z mąki pszennej, posypane przyprawą, ketchupem i warstwą sera.

PLECIUCH 120 g
– pięknie zapleciony warkocz w kształcie koła.
GRUBOZIARNISTA 100 g
– bułeczka pszenna z ziarnami żyta, pszenicy, słonecznika i otrąb.

KEBABÓWKA 90 g
– lekko zapieczone ciasto używane do produkcji kebabów. Pod specjalne zamówienie
klienta.
KAJZERKA 50 g
– odznacza się dużą zawartością
witamin, składników mineralnych,
węglowodanów.

WYBOROWA
DO ŚWIĘCENIA 180 g
– bułeczka idealnie pasująca do świątecznego koszyczka.

GRAHAMKA 90 g
– pyszna i zdrowa bułeczka wyrabiana
z mąki graham.

CIABATTA MAX 140 g
– jest produkowana na specjalne zamówienie pod kanapki dla dzieci.

SOLANKI, ROGALE 90 g
– są oprószone grubą solą oraz kminkiem.
Najsmaczniejsze są z samym masłem.

CIABATTA 90 g
– charakteryzuje się delikatnym i łagodnym miąższem oraz chrupiącą skórką.

WYBOROWA 180 g
– wyborne pieczywo o różnych kształtach.

ZAPIECZANKA 120 g
– ciasto posypane pieczarkami i serem
i zapieczone.
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– Wspaniały smak drożdżowego ciasta, aromatyczne dodatki oraz finezyjny kształt.
W naszej ofercie polecamy drożdżówki:
z serem, marmoladą, budyniem, cynamonem, jagodą i makiem.

PĄCZKI
– wypiekane według tradycyjnej receptury, w głębokim tłuszczu.
Ciasto kryje w sobie nadzienie z: różą, adwokatem, budyniem oraz bitą śmietaną.

CYNAMONKI
– delikatny i smaczny wypiek drożdżowy.

PRECLE PĄCZKOWE
– wypiekany według tradycyjnej receptury,
posypany cukrem pudrem.

BUŁKA MAŚLANA
– tradycyjny smak ciasta drożdżowego oraz chrupiącej
kruszonki.

DONUT
– wypiekany według tradycyjnej
receptury, oblany polewą.

DROŻDŻOWY KWIATEK
Z KRUSZONKĄ
– ciasto drożdżowe połączone
w pięknie wykończone
kwiatuszki.

STRUCLA
– tradycyjna, wypiekana z pszennej mąki
oraz najwyższej jakości drożdży. Idealna do
słodkich przekąsek.

KOŁACZ Z SEREM
– tradycyjny smak ciasta drożdżowego oraz sera.
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PLACEK KAWOWO-ORZECHOWY
– ciekawa kompozycja biszkoptu orzechowego z biszkoptem jasnym połączonych
marmoladą morelową. Smak uzupełnia
delikatna masa kawowa.

ŚLIWKOWIEC
– ciasto wykonane na bazie jasnego biszkoptu przełożone masą budyniową i suszonymi
śliwkami, które wcześniej zostają namoczone
w alkoholu. Całość zalewamy ciemną polewą.

SERNIK Z MAKIEM
– ser zostaje wylany na całą blaszkę.
Na całość nakładamy małe kubki sparzonego maku. Wykończony zostaje cukrem pudrem.

KREMÓWKA TOFFI
– smakowite ciasto powstałe z blatu
kruchego spodu francuskiego pokrytego
dużą ilością lekkiego kremu budyniowego z lekką nutą adwokatu i dodatkiem
bitej śmietany. Warstwę kremu pokrywa
cienkie puszyste ciasto biszkoptowe. Dla
uzupełnienia kompozycji posmarowany
jest mleczną masą o smaku toffi.

W-ZETKA
– klasyczne ciemne ciasto przełożone bitą
śmietaną i polane polewą czekoladową.
Dekorujemy resztą kremu lub wiśniami
kandyzowanymi.

PLACEK DELIKATESOWY
– wyjątkowo kruche i delikatne ciasto
przełożone masą budyniową i powidłem. Dodatkowym uzupełnieniem
placka jest pyszna beza, która później
zostaje obsypana orzechami.

CZEKOLADOWA FANTAZJA
– ciasto orzechowe połączone z bitą
śmietaną i prawdziwą czekoladą.
Wierzch udekorowany wiśniami kandyzowanymi.

PTASIE NA SOKU
– ptasie mleczko na soku należy do grupy
ciast o bardzo delikatnym orzeźwiającym
smaku. Jego podstawą jest jasny biszkopt.
Kolejna warstwa to delikatny budyń
ugotowany na soku oraz bita śmietana.
Całość dopełniają herbatniki pokryte cienką
warstwą lukru z nutką cytryny.

PLACEK KOKOSOWY
– ciekawa smakowa kompozycja ciasta kremu owoców i bezy kokosowej.
Spód ciasta to puszysty jasny biszkopt
pokryty masą budyniową z kawałkami
brzoskwiń, ananasów i owoców koktajlowych z zalewy. Następną a zarazem wierzchnią warstwą stanowi białkowo kokosowy placek udekorowany
polewą czekoladową.

KRÓLEWSKI
– ciasto kruche przełożone masą
grysikową i marmoladą. Całość zostaje wykończona polewą i kolorową
dekoracją.

SERNIK WIEDEŃSKI
– tradycyjny i typowo domowy sernik.
Puszysta warstwa sera wzbogacona zostaje
aromatyczną skórką pomarańczową, bakaliami i rodzynkami.

KREMÓWKA
– wyjątkowo cienkie kruche blaty ciasta francuskiego przełożone dużą ilością kremu śmietankowo-budyniowego wykończone białą mgiełką z cukru
pudru.

MURZYNEK SEROWY
– puszysta masa twarogowa na kakaowym
spodzie. Całość zostaje wykończona cukrem
pudrem.

SZACHOWNICA
– delikatne i puszyste dwa biszkopty jasny i ciemny ułożone na przemian
i przełożone pyszną masą budyniową.

ROLADA KAKAOWA
– spód biszkoptowo tłuszczowy
przełożony zostaje kremem kakaowym. Całość wykończona polewą
i dekoracją.

ROLADA OWOCOWA
– puszysta rolada z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego. W jej skład
wchodzi masa owocowa i kawałki
galaretki, które zostają zawinięte
w cieście.
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PLACEK CYGAŃSKI
– wspaniałe połączenie biszkoptu, miodu, sparzonego
i zmielonego maku. Ciasto przełożone masą i zastygniętą
galaretką. Całość zostaje zalana polewą i obsypana
kokosem.

KORA Z GALARETKĄ
– wyjątkowe ciasto z biszkoptu orzechowego składające się
z masy owocowej, na którą wyłożone zostają brzoskwinie.
Całość zostaje zalana galaretką smakową.

PLACEK Z GALARETKĄ
– delikatny jasny biszkopt przełożony masą i zalany
galaretką smakową z dużymi kawałkami różnych owoców.

TORTOWE
– wspaniałe połączenie biszkoptu jasnego,
ciemnego, orzechowego i kokosowego. Przełożone
zostają masą kawową.

PRZEKŁADANIEC KRAKOWSKI
– wyjątkowe ciasto z biszkoptu ciemnego i
orzechowego. Przełożone masą budyniową i
wykończone polewą czekoladową.

RAFAELLO
– ciasto wykonane z jasnego biszkoptu, przełożone masą
budyniową, wykończone zostaje podsmażonym kokosem.

PLACEK ANGIELSKI
– wyrób wykonany z ciemnego biszkoptu. Oryginalnie
połączony w dwóch blatach orzechami i prażonym
kokosem. Całość zostaje przełożona masą kakaową.

MAKOWIEC KRUCHY
– ciasto kruche wyłożone sparzonym i zmielonym
ma-kiem. Wzbogacony zostaje aromatyczną skórką
pomarańczową. Całość wykończona ciastem
kruchym i obsypana cukrem pudrem.

SZARLOTKA-PYCHOTKA
– bardzo smaczny wyrób wykonany z jasnego biszkoptu
tłuszczowego. Przełożony wyśmienitą masą budyniową i
jab-łkową, w skład której wchodzi galaretka.

MIODOWNIK Z ORZECHAMI
– ciasto kruche przełożone masą budyniową
i marmoladą. Wykończony zostaje glazurą
cukrową z orzechami.

CAPPUCINO
– ciasto zostaje wykonane z dwóch biszkoptów
ciemnych. Dodatkowe uzupełnienie stanowią
herbatniki, do których dokładamy masę cappuccino.

PIERNIK Z POWIDŁEM
– ciasto piernikowe ucierane przełożone
powidłem. Całość zostaje wykończona polewą
czekoladową lub mleczną.
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KOLOROWA ŁĄCZKA
– wyrób wykonany z jasnego biszkoptu pokryty
prażonymi jabłkami połączonymi z galaretką i śmietaną
śnieżką. Całość przełożona masą budyniową.

FALE DUNAJU
– ciasto ucierane przełożone masą budyniową połączoną z
zastygniętą galaretką.

RZESZOWIAK
– ciasto kruche, na które nakładamy kubki maku i orzechu. Całość przykrywamy puszysta masą twarogową.

AMBASADOR
– biszkopt połączony masą jasną z kawałkami galaretki
oraz masą ciemną z bakaliami.

JABŁECZNIK
– ciasto kruche pokryte prażonymi pokrojonymi
w kostkę jabłkami z cynamonem. Całość zostaje
pokryta cienką warstwą ciasta kruchego i posypana cukrem pudrem.

KORA TOFFI
– pyszne ciasto wykonane z biszkoptu orzechowego
przełożone masą budyniową, na którą wyłożone zostają
delicje o smaku toffi. Całość wykończona ładną dekoracją
i polewą.

PRZYSMAK ROLADOWY
– spód ciasta wykonany jest z jasnego biszkoptu. Orginalnie
połączony zwiniętymi roladami pokrojonymi kawałkami
owoców i masą. Całość zalewamy galaretką smakową.

JOGURTOWE
– delikatne ciasto jogurtowe wykończone kolorową
dekoracją.

MIGDAŁOWIEC
– ciasto kruche z dodatkiem migdałów przełożone
kajmakiem.

DESER Z KRYSZTAŁKAMI
– ciekawe połączenie galaretki
i owoców przełożonych ubitą masą.

BANANOWIEC
– biszkopt przełożony pyszną masa bananową. Wierzch
zalany owocowa galaretką. Bardzo dobry na upalne dni dodający orzeźwienia.

ŁACIATE
– biszkopty ciemne przełożone masą serową, wierzch
wyłożony owocami, które zostają zalane galaretką.

MANDARYNKOWIEC
– biszkopt przełożony bitą śmietaną połączone z
galaretką. Wierzch udekorowany mandarynkami.

PIERNIK
– delikatne smaczne ciasto pełne korzennego aromatu.
Polane polewą lub posypane cukrem pudrem.

RODZYNKOWIEC
– ciekawe połączenie biszkoptu jasnego
z ciemnym, przełożone masą chałwiową.

TIRAMISU
– jasny biszkopt z dodatkiem biszkopcików, bitej śmietany, kakao
oraz rumu.
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CIASTO DROŻDŻOWE Z SEREM
– pyszne delikatne ciasto ucierane z kolorowymi
bakaliami oblane polewą.

CHOINKA
– delikatne aromatyczne ciastka, udekorowane polewą i połączone w jedną całość.

MAKOWIEC ZAWIJANY
– bardzo smaczny makowiec długo zachowujący świeżość
i aromat. Mak sparzony z bakaliami zawijany w cieście,
dekorujemy skórką pomarańczową i polewą.

BABKA DROŻDŻOWA
– lekka delikatna babka z ciasta drożdżowego obsypana
cukrem pudrem lub polana polewą.

MAZUREK
– kruche, delikatne ciasto Wielkanocne przełożone sparzonym makiem lub serem. Powierzchnię zdobią kolorowe
owoce i bakalie.

BABKA UCIERANA
– puszysta smaczna babka z ciasta ucieranego posypana
cukrem pudrem lub polana polewą.

KEKS
– pyszne delikatne ciasto ucierane z kolorowymi bakaliami oblane polewą.

FIGURKI WIELKANOCNE
– baranki kurki i zające wykonane
z ciasta drożdżowego i wykończone
kolorową dekoracją.

TORCIKI OKOLICZNOŚCIOWE
– wykonywane na specjalne okazje: dzień Babci,
Dziadka, dzień Mamy, Walentynki.
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CHRUST
– delikatne ciasto kruche o finezyjnym kształcie.

KRUCHE Z MARMOLADĄ
– pyszne i delikatne ciastka z dodatkiem marmolady. Wspaniale smakują do kawy lub herbaty.

GWIAZDKI
– kruche ciasteczka z dodatkiem marmolady w kształcie gwiazdek.

OPONKI
– wypiekane tak, jak w każdym domu, w głębokim tłuszczu.
Bardzo smaczne najpopular-niejsze w karnawale.

SŁONECZKA
– bardzo delikatne i kruche ciasto posmarowane
po wierzchu masą i przełożone marmo-ladą owocową.

BAJADERKA
– ciekawe połączenie okruszków, polewy
i rodzynek.
ROGALE KRUCHE
– delikatne pyszne rogaliki krucho drożdżowe z marmoladą nacięte i obsypane cukrem.

SKŁADANE
– wspaniałe kruche ciasteczka przekładane
kremem czekoladowym. Polane polewą lub
posypane cukrem pudrem. Można wykrawać dowolne kształty.

ROGALE BABUNI
– smaczne krucho drożdżowe rogaliki
z marmoladą. Obsypane cukrem pudrem
połączonym z cukrem waniliowym.

SMAKOSZKI
– kruche i bardzo pyszne rogaliki z marmoladą wykonane z ciasta francuskiego.
EKLERKI
– pyszne chrupiące eklerki przekładane
bitą śmietaną. Udekorowane polewą lub
posypane cukrem pudrem.

ŚMIETANKOWE
– ciasteczka są bardzo kruche i wyczuwa się w nich delikatny smak śmietany.

MUFINKA JOGURTOWA
– delikatne ciasto jogurtowe z dodatkiem
owoców kandyzowanych.

PTYŚ
– delikatne pyszne ciasto nadziewane pianą zaparzaną. Obsypane cukrem pudrem.

RURKI Z KREMEM
– chrupiące kruche ciasto, pękające i lekko się kruszące
z pyszną bitą śmietaną lub
RURKI Z ADWOKATEM.
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BABECZKI ARACHIDKI
– babeczki wykonane są z ciasta kruchego wypełnia je pyszna masa kajmakowa z dodatkiem kawałków orzechów
arachidowych.

KOPERTY FRANCUSKIE
– delikatne chrupiące wykonane z ciasta francuskiego nadziewane słodkim
białym serem.

KRAJANKA WAFLOWA
– chrupiący wafel przełożony delikatną
masa kajmakową.

CROISSANT
– chrupiące rogaliki zrobione z ciasta francuskiego. Nadziewane kremem o smaku
adwokata.

PALUSZKI FRANCUSKIE
– lekkie paluszki wykonane z ciasta francuskiego, obsypane kminkiem i solą.

KAPUŚNIACZKI
– kruche ciasto w połączeniu z podsmażoną kapustą nadają wybornego smaku.

CIASTKA PRZEZ MASZYNKĘ
– delikatne i bardzo pyszne ciasteczka
wyciskane przez maszynkę. Udekorowane
polewą lub posypane cukrem pudrem.

MIODOWE
– delikatne aromatyczne ciastka, dominuje
w nich nuta miodu. Udekorowane polewą.

GROSZEK PTYSIOWY
– sparzone ciasto ptysiowe, z którego powstają małe i lekkie groszki.

PĄCZUSIE SEROWE
– delikatne pączusie z dodatkiem sera.

PALUSZKI Z KMINKIEM
– delikatne kruche paluszki obsypane
kminkiem i solą. Bardzo dobre do barszczu.

PODUSIE Z JABŁKAMI
– delikatne ciasto z dodatkiem prażonych jabłek.

PACZKI WESELNE
– kawałki ciast połączone z kolorowymi ciasteczkami.

BABECZKI Z KREMEM
– babeczki wykonane są z ciasta kruchego
wypełnia je pyszny krem o różnych smakach: czekoladowym, kokosowym, śmietankowym, kawowym, toffi.

MIESZANKA
– ciekawe i bardzo smaczne połączenie różnych
rodzajów ciasteczek takich jak: rogaliki, babeczki, składane, kokoski, rurki z kremem.
BEZY
– ciekawe połączenie białek
z cukrem pudrem.
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TORTY
W ofercie
ponad 60 rodzajów
ciast i tortów okolicznościowych
oraz 25 rodzajów ciastek.
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w Grybowie

ul. Kościuszki 30 l
Grybów l
tel. 18 445 04 37
kom. 669 988 011 l
e-mail: piekarnia@shpgrybow.pl
www.piekarnia.shpgrybow.pl

Projekt: „Innowacje procesowe i produktowe w piekarni SHP „SKŁADNICA” w Grybowie wzmocnieniem przetwórstwa
powiatu nowosądeckiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

