
Pomysł na oryginalną ofertę
Twojego pieczywa chrupkiego

Naturalne dodatki do pieczywa  chrupkiego



Nasze przyprawy 
to dusza Twoich 
wyrobów

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci stworzyć oryginalną ofertę wyrobów dla Twoich klientów. 
Będziemy wspierać Cię we wzmacnianiu i poszerzaniu Twojej obecności na rynku.

Stwórzmy razem niepowtarzalne i oryginalne produkty!

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą 
produktów gotowych przygotowaną specjalnie dla Państwa. 

Jednocześnie pragniemy Państwa zachęcić do wypróbowania naszych możliwości
w zakresie opracowania i produkcji oryginalnych receptur stworzonych na Państwa 
życzenie i wyłączność. 

W Bellako czulibyśmy się wyróżnieni możliwością podjęcia Z Państwem współpracy.



Poznajcie nas! ☺

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie oraz oryginalny, 
pełen pasji głęboki smak, który stworzymy dla Twoich produktów 
spożywczych.

Oferujemy wysokojakościowe produkty o niezmiennym smaku 
powstałym dzięki zastosowaniu starannie wyselekcjonowanych 
naturalnych składników najwyższej jakości. Produkty Bellako
nie zawierają „E” oraz alergenów i znajdą zastosowanie
w produktach o obniżonej zawartości soli i cukru oraz w wyrobach 
bezglutenowych, do żywności SUPERFOOD i produktów z CZYSTĄ 
ETYKIETĄ.

Dysponujemy własnym zakładem produkcyjnym i laboratorium
oraz zaawansowaną technologią, dzięki czemu tworzymy nowoczesne 
wyroby i wzbogacamy naszą ofertę o inspirujące nowości.

Jesteśmy polską, rodzinną firmą produkującą przyprawy
od ponad 30 lat.



Oferta dodatków
dla pieczywa chrupkiego

• mąki

• nasiona

• naturalne produkty barwiące

• suszone koncentraty owocowe -
suszone owoce

• aromaty

• ekstrakty z prozdrowotnych roślin

• produkty mleczne do wyrobów 
piekarniczych

Oryginalny smak
dla Twojego 
pieczywa 
chrupkiego



Mąki

• Mąka ryżowa

• Mąka konopna

• Mąki z roślin strączkowych

Produkty bezglutenowe

Wolne od GMO

Idealne do wypieków

Wyróżniająca 
baza



Nasiona

• Nasiona konopne
• łuskane

• niełuskane

• prażone

• Nasiona amarantusa

• Nasiona chia

• Nasiona czarnuszki

Podwyższają wartość 
odżywczą

Urozmaicają smak

Wolne od GMO

Super food

Oryginalne 
dodatki



Naturalne produkty barwiące
• Oleorezyna kurkumy (kolor żółty)

• Oleorezyna szpinaku (kolor zielony)

• Suszony sok z marchwi w proszku (kolor pomarańczowy)

• Suszony sok z buraka w proszku (kolor czerwony)

• Ekstrakt z papryki (kolor czerwony) 

• Suszony szpinak, brokuł, jarmuż w proszku (kolor zielony)

• Ekstrakt z czarnej marchwi (kolor fioletowy)

Naturalny kolor
100% naturalne, bez sztucznych 
barwników, bez konserwantów



Bogactwo natury
w suszonych
warzywach
• Naturalne dodatki

do wyrobów piekarniczych

• Nadają charakterystyczną barwę 
i delikatny smak

• Produkty termostabilne

• Suszony jarmuż i brokuł 
dostępne jako proszek
i granulat 0-0,5 mm

suszony sok z marchwi suszony jarmuż

suszony brokułsuszony szpinak

dynia w proszku



Suszone
koncentraty
źródłem wartości
owoców
• produkowane ze

skoncentrowanych naturalnych
soków, pulp lub przecierów

• zachowują składniki odżywcze
owoców

• otrzymywane są metodą
suszenia rozpyłowego

• mają postać proszku

jabłka cytryny

wiśnie

ananasytruskawki

żurawina



Suszone
koncentraty
źródłem wartości
owoców
• smak, kolor i zapach

owoców

• bez konserwantów, 
sztucznych dodatków

• długa data ważności

• łatwe w zastosowaniu -
dobrze rozpuszczają się

• w wodzie

brzoskwinie

maliny, jeżyny

żurawiny

śliwki

pomarańcze

gruszki



Suszone owoce
darem słońca

• naturalny wygląd i smak

• źródło potasu, miedzi i manganu
oraz witamin C, A i przeciwutleniaczy

• dostępne w różnych frakcjach

• wzbogacą wyroby piekarnicze, 
batoniki zbożowe, produkty dla dzieci
i musli

ananas

brzoskwinia

czarna porzeczka

jabłko

Jagoda

malina

mango

morela

papaja

rodzynki

śliwka

truskawka

wiśnia

żurawina



Uwodzicielskie 
aromaty piekarnicze

• aromat masła

• aromat jogurtowy

• aromat śmietankowy

• aromat rumowy

• aromat cytrynowy

• aromat pomarańczowy



• Owoce acai (Euterpe oleranea)

• Bez czarny (Sambucus nigra)

• Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

• Imbir (Zingiber officinale)

• Dziewanna wielokwiatowa 
(Verbascum thapsiforme)

• Jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea)

• Lipa drobnolistna
(Tilia platyphyllos)

• Pelargonia afrykańska 
(Pelargonium sidoides)

• Pokrzywa żegawka (Urtica urens)

• Pokrzywa indyjska
(Coleus forskohlii)

• Tamaryndowiec malabarski 
(Garcinia cambogia)

Ekstrakty z prozdrowotnych roślin



Słodycz i zdrowie
z pasieki

Miód w proszku

• zdrowa alternatywa dla substancji
słodzących

• niepowtarzalny, słodki smak i aromat

• w różnych frakcjach



Wanilia – królowa
aromatów
• Zmielone laski wanilii płaskolistnej (Vanilla 
planifolia L.) po ekstrakcji wodnej oraz
alkoholowej

• produkt 100% naturalny

• w postaci brązowoczarnego proszku

• delikatny, charakterystyczny zapach



Produkty mleczne
w proszku

• Masło

• Serwatka

• Proszek serowy

• Masło kakaowe

• Twaróg

• Ser Mascarpone

Proszek mleczny piekarniczy
lub cukierniczy jest 
doskonałym zamiennikiem 
mleka w proszku, nadaje 
wyrobom odpowiedni smak, 
kolor i teksturę.



30 lat
tradycji

5 tys. 
oryginalnych 

receptur

35 ton 
wyrobów 

miesięcznie
• Innowacyjne produkty na indywidualne zlecenia klientów

• Elastyczność, brak limitów zakupowych i szybkie terminy realizacji zamówień

• Jakość doceniona przyznaniem certyfikatu BRC-A

• Staranne selekcjonowanie dostawców i doskonalenie współpracy z nimi

• Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezpieczeństwa pracy



Zapraszam do współpracy!

Żyję z energią i pasją. Uważam, że życie 
powinno być pełne wyrazistych smaków
i różnorodnych aromatów, dlatego też 
jestem szczęśliwa, że mogę godzić swoje 
przekonania z pracą.

W Bellako stanowimy zespół, który
z pasją tworzy smaki dla polskich 
produktów spożywczych i dań. Razem 
budujemy oryginalną ofertę, dbamy
o niezmienną, wysoką jakość, rozwijamy 
nowe koncepty. Jestem dumna z tego, 
co razem osiągamy z myślą o naszych 
Klientach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Izabela Kielczyk
Współwłaściciel i Dyrektor Generalny Bellako Sp. z o.o.
Psycholog biznesu, psychoterapeuta, trener ludzi biznesu



Zapraszamy
do współpracy!

Bellako Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny:
41-803 Zabrze
ul. Bytomska 122
tel: (+48) 32 271 37 10
e-mail: marketing.zabrze@bellako.com.pl

Bellako Sp. z o.o.
Biuro Handlowe:
03-810 Warszawa
ul. Gocławska 11
tel: (+48) 22 870 11 57
e-mail: bellako@bellako.com.pl

tel:+48322713710
mailto:marketing.zabrze@bellako.com.pl
tel:+48228701157
mailto:bellako@bellako.com.pl

