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Prizes and awards for Tree Nuts®:
Lubusz Golden Lovage for Tree Nuts® roasted hazelnut oil for the best 
product at the 2018 National Fair of Good Food and Life in Zielona 
Góra, Poland

Gold Medal for Tree Nuts® roasted hazelnut oil at Natura Food 2018  
in the natural product category, Łódź, Poland

Award of the 3rd edition of KUKBUK Poleca for producers of 
exceptional food “for the fabulous taste of roasted hazelnuts, which 
awakens the senses and takes us to a hazel orchard as if by magic”, 
Warsaw, Poland

Award Polish Agriculture Eagle 2019 of the Wprost magazine

The 100% Polish Product 2019 award of the National Center for 
Agricultural Support, Poland Tastes and Magazine Do Rzeczy

Family company of the FFR Foundation, since 2019

Hazelnuts in shell come from our orchard, which has been entered  
on the list of organic farms.

Preise und Auszeichnungen für Tree Nuts®:

Lebus goldener Liebstöckel  für geröstetes Haselnussöl Tree nuts für 
das beste Produkt auf der National Good Food and Life Fair 2018

Goldmedaille für geröstetes Haselnussöl Tree Nuts bei Natura Food 
2018 in der Kategorie Naturprodukte

Auszeichn  ung in der dritten Auflage des KUKBUK-Wettbewerbsvon 
für Produzenten außergewöhnlicher Lebensmittel “für den fabelhaften 
Geschmack gerösteter Haselnüsse, der die Sinne weckt und uns wie 
von Zauberhand in eine Haselplantage ziehen lässt”

Der Adler der polnischen Landwirtschaft 2019 der Wochenzeitung 
Wprost

Die Auszeichnung “100% polnisches Produkt” 2019 des Nationalen 
Zentrums für landwirtschaftliche Unterstützung, das program Polen 
schmeckt gut und die Wochenzeitung Do Rzeczy

Familienunternehmen der FFR Foundation

Haselnüsse in der Schale stammen aus unserem Obstgarten, der in die 
Liste der Biobetriebe eingetragen ist.

Firma rodzinna z pasją do orzechów. Produkujemy orzechy laskowe łuskane, prażone, 
mąki, kruszonkę, olej, pasty 100% i pasty z dodatkami. Za ich smak i swoją pracę 
otrzymaliśmy wiele nagród.

The Tree Nuts brand it is what we do. A family business 
with a passion for nuts. The production is focused on whole 
and crushed roasted hazelnuts, flour, roasted hazelnut oil, 
hazelnuts spreads. We have received many awards for the 
taste of our products and our work.

Die Marke Tree Nuts sind wir. Ein Familienunternehmen 
mit einer Leidenschaft für Hazelnüsse. Wir produzieren 
geschälte und geröstete Haselnüsse, Mehle, Streusel, Öl, 
100% Haselnusscreme und Haselnusscreme mit Zusatzstoffen. 
Für ihren Geschmack und unsere Arbeit wurden wir vielfach 
ausgezeichnet:

Przedstawiamy Państwu katalog produktów Tree Nuts. Znajdą Państwo w nim garść 
informacji o nas, o naszej przetwórni, przepisy kulinarne z naszymi produktami  
i aktualną ofertę produktową.

We present the Tree Nuts product catalog. You will find  here 
a piece of information about us, our processing plant, recipes 
with our products and the current product offer.

Wir präsentieren Ihnen den Produktkatalog Tree Nuts. Dort 
finden Sie eine Handvoll Informationen über uns, unseren 
Verarbeitungsbetrieb, Rezepturen mit unseren Produkten und 
das aktuelle Produktangebot.

Marka Tree Nuts to my!Tree Nuts BRAND is us! Die Marke Tree Nuts sind wir!

Nagrody i Wyróżnienia:

Lubuski Złoty Lubczyk dla oleju z prażonych orzechów laskowych Tree Nuts za 
najlepszy produkt na Ogólnopolskich Targach Dobrego Jedzenia i Życia 2018

Złoty Medal dla oleju z prażonych orzechów laskowych Tree Nuts na targach Natura 
Food 2018 w kategorii produkt naturalny

Nagroda 3. Edycji KUKBUK Poleca dla producentów wyjątkowego jedzenia „za 
bajeczny smak prażonych orzechów laskowych, który rozbudza zmysły i sprawia,  
że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenosimy się do leszczynowego sadu”

Orzeł Polskiego Rolnictwa 2019 Tygodnika Wprost

Nagroda „100% Polski Produkt” 2019 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Polska 
Smakuje oraz Tygodnika Do Rzeczy 

Firma Rodzinna Fundacji FFR

Orzechy laskowe w łupinie pochodzą z naszego sadu, który został wpisany na listę 
gospodarstw ekologicznych.

PL EKO-04 
Rolnictwo Polska
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Tree Nuts - in brief - are hazelnuts from Polish orchards. We 
deal with their cultivation, processing and packaging. It is also 
the name that describes the founders of – T(h)ree Nuts – nut 
enthusiasts who have been nuts up to their eyes.

In our daily work, we use the experience gained earlier 
on various professional levels and the knowledge gained 
during PhD research, in particular on the technological and 
physicochemical characteristics of hazelnuts grown in Poland, 
conducted at the Warsaw University of Life Sciences  
and at the University of Bologna in Italy.

We are a family business. We belong to the “Family Firms” 
Foundation; we emphasize it with the “family tree” on our 
products, expressing pride in our family spirit.

We start the production chain on our farm with the cultivation 
of hazelnuts. Since 2006, we have been learning how to 
manage trees, getting to know the varieties, and we make 
sure that our raw material meets the European requirements 
for hazelnuts in shell. In February 2017, our farm was included  
in the organic farming control system.

Our processing plant has been operating since 2016. Our 
mission is to produce Polish hazelnuts of the highest quality 
and taste, and above all to promote domestic hazelnuts 
on Polish tables. Production focuses on whole and crushed 
roasted hazelnuts, flour, oil and roasted hazelnut spreads.  
We pack our products in simple packaging, so that their 
content is the most important.

We are proud that our production does not generate a lot 
of waste. We use wholesome residue obtained after the oil 
cold-pressing process to thicken our pastes or as a material  
to obtain a flour, which works great in the kitchen as a gluten-
free addition to baking, ice cream or salad sprinkles. Shells, 
which are the basic post-production waste, are used in 100% 
as biomass for heating our production halls.

Tree Nuts ist, in direkter Übersetzung, Nüsse vom Baum – das 
ist was wir tun – der Anbau, Einkauf und die Verarbeitung von 
Haselnüssen. Es ist auch der Name, der den Gründer der  
T(h)ree Nuts beschreibt – Nussliebhaber, die bis zu den Ohren 
verrückt geworden sind.

In unserer täglichen Arbeit nutzen wir die zuvor auf 
verschiedenen beruflichen Ebenen gesammelten Erfahrungen 
und die Erkenntnisse aus der Promotionsforschung, 
insbesondere über die technologischen und physikalisch-
chemischen Eigenschaften der in Polen angebauten 
Haselnüsse, die an der Warschauer Universität für 
Biowissenschaften und an der Universität für Bologna in Italien.

Wir sind ein Familienunternehmen. Wir gehören der Stiftung 
“Familienunternehmen” an, wir betonen dies mit dem 
“Stammbaum” auf unseren Produkten und drücken unseren 
Stolz auf unseren Familiencharakter aus.

Wir beginnen die Produktionskette auf unserem Hof   mit dem 
Anbau von Haselnüssen. Seit 2006 lernen wir den Umgang mit 
Bäumen, lernen die Sorten kennen und achten darauf, dass 
unser Rohstoff die europäischen Anforderungen für Haselnüsse 
in der Schale erfüllt. Im Februar 2017 wurde unser Betrieb in das 
Kontrollsystem des ökologischen Landbaus aufgenommen.

Unsere Aufbereitungsanlage ist seit 2016 in Betrieb. Unsere 
Mission ist es, polnische Haselnüsse von höchster Qualität 
und Geschmack zu produzieren und vor allem heimische 
Haselnüsse auf polnischen Tischen zu fördern. Die Produktion 
konzentriert sich auf ganze und zerkleinerte geröstete 
Haselnüsse, Mehl, Öl und Haselnusscreme. Wir verpacken 
unsere Produkte in einfachen Verpackungen, damit ihr Inhalt 
am wichtigsten ist.

Wir sind stolz darauf, dass bei unserer Produktion nicht viel 
Abfall entsteht. Wir verwenden bekömmlichen Trester, der nach 
der Kaltpressung von geröstetem Haselnussöl gewonnen wird, 
um unsere Pasten anzudicken und daraus Mehl herzustellen, 
das sich hervorragend in der Küche als glutenfreie Zugabe 
zu Backwaren, Eiscreme oder Salatstreuseln eignet. Schalen, 
die der Grundabfall der Nachproduktion sind, werden zu 100% 
als Biomasse für die Beheizung unserer Produktionshallen 
verwendet.

About us

Tree Nuts to w bezpośrednim tłumaczeniu orzechy z drzewa – tym się zajmujemy 
– uprawą, skupem i przetwórstwem orzechów laskowych. To jednocześnie nazwa 
dająca opis założycieli–T(h)ree Nuts–pasjonatów orzechowych, którzy weszli  
w orzechy po uszy.

W codziennej pracy wykorzystujemy doświadczenie zdobyte wcześniej na różnych 
płaszczyznach zawodowych oraz wiedzę zdobytą podczas badań doktorskich,  
w szczególności na temat charakterystyki technologicznej i fizykochemicznej 
orzechów laskowych uprawianych w Polsce, prowadzonych w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. 

Jesteśmy firmą rodzinną. Należymy do Fundacji „Firmy Rodzinne”, podkreślamy to 
„rodzinnym drzewkiem” na naszych produktach wyrażając dumę z naszej rodzinności.

Łańcuch produkcyjny w Naszym gospodarstwie rozpoczynamy od uprawy leszczyny. 
Od 2006 roku uczymy się prowadzenia drzew, poznajemy odmiany, dbamy aby Nasz 
surowiec spełniał europejskie wymagania stawiane orzechom laskowym w łupinie.  
W lutym 2017 roku Nasze gospodarstwo zostało objęte systemem kontroli w rolnictwie 
ekologicznym.

Nasza przetwórnia działa od 2016 roku. Naszą misją jest produkcja polskich orzechów 
laskowych o najwyższej jakości i smaku, a przede wszystkim promocja krajowych 
orzechów laskowych na polskich stołach. Produkcja skupia się na orzechach 
laskowych prażonych całych, kruszonych, mące, oleju i pastach z prażonych 
orzechów laskowych. Nasze produkty pakujemy w proste opakowania, tak aby  
to ich zawartość była najważniejsza. 

Jesteśmy dumni z tego, że nasza produkcja nie generuje dużo odpadów. 
Pełnowartościowe wytłoki otrzymane po procesie tłoczenia na zimno oleju  
z prażonych orzechów laskowych wykorzystujemy do zagęszczania naszych past  
oraz produkujemy z nich mąkę, która świetnie sprawdza się w kuchni jako 
bezglutenowy dodatek do wypieków, posypka do lodów czy sałatek.  
Łupiny, które stanowią podstawowy odpad poprodukcyjny wykorzystujemy w 100% 
jako biomasę do ogrzewania naszych hal produkcyjnych.

O nas

Über uns



w
itE

w
itB1

Fe

zn

Mg

w
itE

w
itB1

Fe

zn

Mg
w

itE

w
itB1

Fe

zn

Mg

w
itE

w
itB1

Fe

zn

Mg

w
itE

w
itB1

Fe

zn

Mg

9

Tree Nuts

8

Dlaczego warto jeść orzechy?

Why is it worth eating nuts?

Warum lohnt es sich, Hazelnüsse zu essen?

Orzechy laskowe Tree Nuts to wyłącznie polskie orzechy, prażone bez dodatku 
tłuszczu i soli, bez konserwantów i innych dodatków. Prażymy orzechy tak aby 
zachowały pełnie swoich walorów żywieniowych. 

Orzechy laskowe mają wysoką zawartość tłuszczów nienasyconych, błonnika 
pokarmowego oraz są źródłem białka, witamin i minerałów. To smaczna i zdrowa 
przekąska, która nie tylko zaspokoi głód, ale przede wszystkim uzupełni codzienną 
dietę w niezbędne składniki.

Badania naukowe sugerują, że spożycie 42 g większości orzechów (w tym orzechów 
laskowych) jako elementu diety ubogiej w nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol 
może zmniejszyć ryzyko chorób serca.*

Olej z orzechów laskowych zawiera ponad 90% kwasów tłuszczowych nienasyconych, 
które występują głównie w postaci kwasu oleinowego. Zastepowanie tłuszczów 
nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi.

Tree Nuts hazelnuts are only Polish nuts, roasted with no added fat or salt, no preservatives or 
other additives. We roast nuts so that they retain their full nutritional values.

Hazelnuts are high in unsaturated fats, dietary fiber, and are a source of protein, vitamins and 
minerals. It is a tasty and healthy snack that will not only satisfy your hunger, but most of all 
supplements your daily diet with the necessary ingredients.

Scientific research suggests that consuming 42 g of most nuts (including hazelnuts) as part  
of a diet low in saturated fatty acids and cholesterol may reduce the risk of heart disease.*

Hazelnut oil contains over 90% unsaturated fatty acids, which are mainly in the form of oleic 
acid. Replacing saturated fat with unsaturated fats helps to maintain normal blood cholesterol 
levels.

Haselnüsse Tree Nuts sind ausschließlich polnische Nüsse, geröstet ohne Zusatz von Fett und 
Salz, ohne Konservierungsstoffe und andere Zusätze. Wir rösten die Nüsse, damit sie ihren vollen 
Nährwert behalten.

Haselnüsse sind reich an ungesättigten Fetten, Ballaststoffen und sind eine Quelle für Protein, 
Vitamine und Mineralstoffe. Es ist ein leckerer und gesunder Snack, der nicht nur Ihren Hunger 
stillt, sondern vor allem Ihre tägliche Ernährung mit den notwendigen Zutaten ergänzt.

Untersuchungen haben ergeben, dass der Verzehr von 42 g der meisten Nüsse (einschließlich 
Haselnüsse) im Rahmen einer Ernährung mit wenig gesättigten Fettsäuren und Cholesterin das 
Risiko von Herzerkrankungen verringern kann.*

Haselnussöl enthält über 90% ungesättigte Fettsäuren, die hauptsächlich in Form von 
Ölsäure vorliegen. Der Ersatz von gesättigten Fetten durch ungesättigte Fette trägt zur 
Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.

Garść orzechów laskowych (42 gramy) zawiera:
Wartość energetyczna 1172 kJ/284 kcal  14,2% RWS**

Tłuszcz 26,4 g  37,8% RWS**

Kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g 8,4% RWS**

Węglowodany 2,9 g 1,1% RWS**

w tym: cukry 2,9g 3,3% RWS**

Białko 6,3 g 12,6% RWS**

Sól <0,01 g 0% RWS**

EN

de

*Oświadczenie zdrowotne Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków
** Referencyjna Wartość Spożycia

1 serving (42 grams) contains:

Energy value  1172 kJ/ 284 kcal  37,8% NRV**

Fat 26,4 g  37,8% NRV**

Saturated 
fatty acids

1,7 g 8,4% NRV**

Carbohydrates 2,9 g 1,1% NRV**

including: sugars  2,9g 3,3% NRV**

Protein   6,3 g 12,6% NRV**

Salt <0,01 g 0% NRV**

* U.S. Food and Drug Administration health claim
** NRV – Nutrient Reference Value

* Gesundheitsaussage der US-amerikanischen 
Food and Drug Administration
** Nährstoffbezugswerte (NRV)

Eine Handvoll Haselnüsse (42 Gramm) enthält:

Energiewert  1172 kJ/ 284 kcal  37,8% NRV**

Fett 26,4 g  37,8% NRV**

Gesättigte 
Fettsäuren 

1,7 g 8,4% NRV**

Kohlenhydrate 2,9 g 1,1% NRV**

davon: Zucker 2,9g 3,3% NRV**

Protein   6,3 g 12,6% NRV**

Salz <0,01 g 0% NRV**
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Produkt :  
Orzechy laskowe prażone 

Składniki :  
Orzechy laskowe prażone 100% 

Pochodzenie : Polska

Kalibracja : 14-18 mm

Product :  
Roasted Hazelnuts 

Ingredients :  
Roasted Hazelnuts 100%

Origin : Poland

Hazelnut diameter : 14-18mm

Produkt :  
Geröstete Haselnüsse

Zutaten :  
Geröstete Haselnüsse 100%

Herkunft : Polen

Haselnuss Durchmesser : 14-18mm

Orzechy laskowe prażone
Roasted Hazelnuts 
Geröstete Haselnüsse

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 42g Doypack window 145x85x40 mm 5903242550348

2. 630g (42g x 15) Doypack window/SRP 145x85x40 mm 5903242550805

3. 100g Doypack window 185x110x40 mm 5903242550300

4. 200g Doypack window 15x125x55 mm 5903242550317

5. 500g Doypack window 290x180x90 mm 5903242550393

6. 5 kg Multilayer bag | PPE 350x500x150mm

EN

de
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Produkt :  
Orzechy laskowe łuskane  

Składniki :  
Orzechy laskowe łuskane 100% 

Pochodzenie : Polska

Kalibracja : 14-16 mm

Product :  
Unshelled Hazelnuts  

Ingredients :  
Unshelled Hazelnuts 100%

Origin : Poland

Hazelnut diameter : 14-16 mm

Produkt :  
Geschälte Haselnüsse

Zutaten :  
Geschälte Haselnüsse 100%

Herkunft : Polen

Haselnuss Durchmesser : 14-16 mm

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 200g Doypack window 15 x 125 x 55 mm 5903242550225

2. 500g Doypack window 290 x 180 x 90 mm 5903242550232

3. 5 kg Multilayer bag | PPE 350 x 500 x 150 mm

EN

de

orzechy laskowe łuskane
Unshelled Hazelnuts  
Geschälte Haselnüsse
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Produkt :  
Kruszone orzechy laskowe prażone

Składniki :  
Orzechy laskowe prażone 100% 

Pochodzenie : Polska

Kalibracja : do 4 mm

Product :  
Crushed roasted hazelnut 

Ingredients :  
Roasted Hazelnuts 100%

Origin : Poland

Hazelnut diameter : up to 4 mm

Produkt :  
Streusel aus gerösteten Haselnüssen

Zutaten :  
Geröstete Haselnüsse 100%

Herkunft : Polen

Haselnuss Durchmesser : bis 4 mm

EN

de Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 200g Doypack window 15 x 125 x 55 mm 5903242550423

2. 1.5kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 20 cm, H 15,2 cm

3. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

Tree Nuts | PRODUKTY

Kruszone orzechy laskowe prażone
Crushed Roasted Hazelnuts 
Streusel aus gerösteten Haselnüssen
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Produkt :  
A  Mąka pełnotłusta z prażonych 
orzechów laskowych

B  Mąka odtłuszczona z prażonych 
orzechów laskowych* 

Składniki :  
Orzechy laskowe prażone 100% 

Pochodzenie : Polska

Kalibracja : do 0.5 mm

Product :  
A  Roasted hazelnut flour 

B  Roasted hazelnut low fat flour 

Ingredients :  
Roasted Hazelnuts 100%

Origin : Poland

Hazelnut diameter : up to 0.5 mm

Produkt :  
A  Mehl aus gerösteten Haselnüssen

B  Entfettetes Mehl aus gerösteten 
Haselnüssen*

Zutaten :  
Geröstete Haselnüsse 100%

Herkunft : Polen

Haselnuss Durchmesser : bis 0.5 mm

EN

de

4. 200g Doypack window 15 x 125 x 55 mm 5903242550416

5. 1.5kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 20 cm, H 15,2 cm

6. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 200g Doypack window 15 x 125 x 55 mm 5903242550409

2. 1.5kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 20 cm, H 15,2 cm

3. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

A 

A 

B 

B 

Mąki z prażonych orzechów laskowych 
Roasted Hazelnuts FLour 
Geröstetes Haselnussmehl
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Tree Nuts | PRODUKTY

Produkt :  
Olej z prażonych orzechów 
laskowych

Składniki :  
Olej z prażonych orzechów 
laskowych 100%

Pochodzenie : Polska

Product :  
Roasted hazelnut oil 

Ingredients :  
Roasted hazelnut oil 100%

Origin : Poland

Produkt :  
Öl aus gerösteten Haselnüssen

Zutaten :  
Öl aus gerösteten Haselnüssen 100%

Herkunft : Polen  

EN

de

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 100 ml Butelka • Glass • Glasflasche Ø 4 cm, H 14 cm 5903242550508

2. 250 ml Butelka • Glass • Glasflasche Ø 4 cm, H 23 cm 5903242550515

3. 1 L Kanister • Canister • Kanister H 18 cm

olej z prażonych orzechów laskowych
Roasted Hazelnut oil 
Öl aus gerösteten Haselnüssen
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100%
orzechów

5. 50 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8, cm, H 4 cm 5903242550867

6. 180 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 6,5 cm 5903242550836

7. 300 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 9,7 cm 5903242550843

8. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 50 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8, cm, H 4 cm 5903242550867

2. 180 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 6,5 cm 5903242550812

3. 300 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 9,7 cm 5903242550829

4. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

A 

A 

B 

B 

Produkt :  
A  Pasta z prażonych orzechów 
laskowych 100%, pełnotłusta

Składniki : orzechy laskowe prażone 
100%

B  Pasta z prażonych orzechów 
laskowych 100%, odtłuszczona

Składniki : orzechy laskowe prażone 
częściowo odtłuszczone 100%

Pochodzenie : Polska

Product :  
A  100% roasted hazelnut spread

Ingredients : roasted hazelnuts 100%

B 100% low fat roasted hazelnut 
spread

Ingredients : partially skimmed 
roasted hazelnuts 100% 

Origin : Poland

Produkt :  
A  100% geröstete Haselnusscreme

Zutaten : Geröstete Haselnüsse 100%

B  Entfettete 100% Haselnusscreme

Zutaten : teilentrahmte Geröstete 
Haselnüsse 100%

Herkunft : Polen

Czysta etykieta 
100% orzechy laskowe. Bez dodatku 
soli, cukru, konserwantów czy oleju 
palmowego. Pasta charakteryzuje się 
niskim indeksem glikemicznym, stąd 
polecamy ją diabetykom. 

Clean label 
100% hazelnuts. No salt, sugar, 
preservatives or palm oil added. 
The paste is characterized by a low 
glycemic index, hence we recommend 
it to diabetics. 

Sauberes Etikett 
100% Haselnüsse. Kein Salz, Zucker, 
Konservierungsmittel oder Palmöl 
hinzugefügt. Die Paste zeichnet sich 
durch einen niedrigen glykämischen 
Index aus, daher empfehlen wir sie 
Diabetikern.

EN
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Pasty z prażonych orzechów laskowych
roasted hazelnut spreadS 
geröstete Haselnusscreme
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5. 50 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8, cm, H 4 cm 5903242550881

6. 180 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 6,5 cm 5903242550898

7. 300 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 9,7 cm 5903242550904

8. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

Lp. 
No. 
Nr.

Masa netto 
Net weight 
Nettogewicht

Opakowanie 
Package 
der Verpackung

Wymiary opakowania 
Size of the package 
Größe des Pakets

GTIN

1. 50 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8, cm, H 4 cm 5903242550911

2. 180 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 6,5 cm 5903242550928

3. 300 g Słoik szklany • Jar • Glas Ø 8,5 cm, H 9,7 cm 5903242550935

4. 5 kg Wiaderko • Bucket • Eimer Ø 29,2 cm, H 22 cm

A 

A 

B 

B 

Produkt :  
A  Pasta z prażonych orzechów 
laskowych z daktylami i kakao

Składniki : orzechy laskowe prażone 
częściowo odtłuszczone 80%, daktyle 
suszone 14%, kakao 6%, lecytyna 
słonecznikowa 0,4%

B  Pasta z prażonych orzechów 
laskowych z ksylitolem i kakao

Składniki : orzechy laskowe prażone 60%, 
ksylitol 34 %, kakao 6%,  
lecytyna słonecznikowa 0,4%

Pochodzenie : Polska

Product :  
A  Roasted hazelnut spread with 
dates and cocoa

Ingredients : partially skim roasted 
hazelnuts 80%, dried dates 14%,  
cocoa 6%, sunflower lecithin 0.4%

B  Roasted hazelnut spread with 
xylitol and cocoa

Ingredients : roasted hazelnuts 60%, xylit 
34%, cocoa 6%, sunflower lecithin 0.4% 

Origin : Poland

Produkt :  
A  Geröstete Haselnusscreme mit 
Datteln und Kakao

Zutaten : teilentrahmte geröstete 
Haselnüsse 80%, getrocknete Datteln 
14%, Kakao 6%, Sonnenblumenlecithin 
0,4%

B  Geröstete Haselnusscreme mit 
Xylit und Kakao

Zutaten : geröstete Haselnüsse 60%, 
getrocknete Datteln 34%, Kakao 6%, 
Sonnenblumenlecithin 0,4%

Herkunft : Polen

* DAKTYLE to źródło naturalnej 
słodyczy, źródło błonnika, zawierają 6 
niezbędnych witamin z grupy B oraz 7 
związków mineralnych: potas, miedź, 
magnez, mangan, cynk, wapń i żelazo. 
Połączenie smaku prażonych orzechów 
laskowych i daktyli…tego nie trzeba 
reklamować.

* DATES are a source of a natural 
sweetness and source of fiber. They 
contain 6 essential B vitamins and 
7 mineral compounds: potassium, 
copper, magnesium, manganese, zinc, 
calcium and iron. The taste of roasted 
hazelnuts and dates… you don’t need 
to advertise it.

* DATTELN sind eine Quelle für 
natürliche Süße und für Ballaststoffe. 
Sie enthalten 6 essentielle B-Vitamine 
und 7 Mineralien: Ka d Eisen. Die 
Kombination aus gerösteter Haselnuss 
und Dattelgeschmack... das nicht 
beworben werden muss.

Nasza propozycja pasty orzechowej 
ze szczególną dedykacją dla dzieci. 
Zamiast cukru dodaliśmy ksylitol 
czyli cukier brzozowy. Ksylitol nie 
ulega fermentacji, tworząc naturalne 
środowisko zasadowe  
i skutecznie neutralizując działanie 
szkodliwych kwasów. Wspomaga układ 
immunologiczny, zwiększając barierę 
ochronną przeciwko wirusom  
i bakteriom. 
! ! ! W naszej paście używamy 
ksylitolu fińskiego. Jest to ksylitol 
pochodzenia drzewnego, bez GMO. 

Our offer is dedicated especially for 
kids. Instead of white sugar we added 
xylitol, i.e. birch sugar. Xylitol does not 
ferment, creating alkaline environment 
and effectively neutralizing the harmful 
effects of acids. It supports the immune 
system by increasing the protective 
barrier against viruses and bacteria.  
! ! ! We use Finnish xylitol in our 
spread. It is wood origin, non-GMO 
xylitol. 

Unser Vorschlag einer Nusspaste 
mit besonderer Hingabe an Kinder. 
Anstelle von Zucker haben wir Xylit, 
also Birkenzucker, hinzugefügt. Xylit 
wird nicht fermentiert, wodurch eine 
natürliche alkalische Umgebung 
entsteht und die Wirkung schädlicher 
Säuren effektiv neutralisiert wird. Xylit 
unterstützt das Immunsystem, indem 
es die Schutzbarriere gegen Viren und 
Bakterien erhöht.
! ! ! Wir verwenden in unserer Creme 
finnisches Xylitol, das aus Holz 
gewonnen wird und nicht gentechnisch 
verändert ist.

EN
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Pasty z prażonych orzechów laskowych z dodatkiem kakao
roasted hazelnut spreadS with cocoa 
geröstete Haselnusscreme mit Kakao
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Lp. 
No. 
Nr.

Nazwa zestawu  
Set name 
Geschenkname

Zawartość 
Content 
Inhalt

Wymiary 
opakowania 
Size of the package
Größe des Pakets

1.
Kartonik z okienkiem
Roasted hazelnut gift box 
Geröstete Haselnuss Geschenkpackung

Orzechy prażone 200g (vacuum)
Roasted hazelnuts 200g (vacuum)
Geröstete Haselnüsse 200g (Vakuum)

20 x 14 x 4 cm

2.
Mały z olejem
Small gift set
Geschenkset klein

Orzechy prażone 100g, olej 100 ml, mąka 
odtłuszczona 200g
Roasted hazelnuts 100g, oil 100 ml, low-fat 
flour 200g
Geröstete Haselnüsse 100g, Öl  100 ml, 
Entfettetes Mehl 200g

23 x 14 x 8 cm

3.
Mały z pastą
Gift set with spread 
Geschenkset mit Paste

Orzechy prażone 100g, olej 100 ml, pasta 
100% 180g 
Roasted hazelnuts 100g, oil 100 ml, 100% 
hazelnut spread 180g
Geröstete Haselnüsse 100g, Öl  100 ml, 
Haselnusscreme 100% 180g

23 x 14 x 8 cm

4.
Duży
Large gift set
Geschenkset groß

Orzechy prażone 500g, olej 250 ml, mąka 
odtłuszczona, torba z wiewiórką EKO
Roasted hazelnuts 500g, oil 250 ml, low-fat flour 
200g, Eco Cotton Bag
Geröstete Haselnüsse 500g, Öl  250 ml, 
Entfettetes Mehl 200g, Eko Firmen-Taschen

35 x 26 x 10 cm

5.
Z dwiema pastami
Gift set with two pastas 
Geschenkset mit zwei Pasten

2 dowolne pasty 300g
Two hazelnut spreads 300g to choose 
Zwei Haselnusscreme 300g zur Wahl

26 x 20 x 10 cm

EN

de

1 2 3 4 5 

*Dzienne spożycie garści orzechów laskowych jako elementu diety ubogiej w nasycone kwasy tłuszczowe i cholersterol może 
zmniejszyć ryzyko chorób serca (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). 
EN Eating 1.5 ounces per day of most nuts as part of a diet low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of heart 
disease. DE : Der Verzehr von 1,5 Unzen der meisten Nüsse pro Tag als Teil einer Diät mit wenig gesättigten Fettsäuren und 
Cholesterin kann das Risiko von Herzerkrankungen verringern.

Zestawy prezentowe
GIFT sETS
Geschenksets

Podzielcie się! 

Piękne ekologiczne kartony 
prezentowe, zdrowe, smaczne 
prezenty na każdą okazję. Czy to 
spotkanie biznesowe, jubileusz, 
Wielkanoc czy Boże Narodzenie – 
każda okazja jest dobra, żeby dać 
prezent od serca dla serca*.

Share it! 

Beautiful eco-friendly gift boxes, 
healthy, tasty sets for any occasion. 
Is it a business meeting, anniversary, 
Easter or Christmas - every occasion 
is good to give a gift from the heart 
to the heart*.

Teilt es! 

Schöne umweltfreundliche 
Geschenkboxen, gesunde, 
leckere Sets für jeden Anlass. Ob 
Geschäftstermin, Jubiläum, Ostern 
oder Weihnachten – jeder Anlass ist 
gut, um von Herzen ein Geschenk zu 
Machen*.
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Jeśli chciałbyś nasze produkty 
w swoim sklepie wystawić 
na standzie wolnostojącym, 
mamy dla Ciebie nasz firmowy 
ekspozytor.
Wymiary standu: 
37 x 30 x 134 cm 
(szerokość x długość x wysokość).

Wymiary półek:  
33 x 26 x 26 cm

If you would like to display our 
products in your store on a 
free-standing stand, we have 
eco display for you.
Stand dimensions: 
37 x 30 x 134 cm 
(width x length x height).

Shelf dimensions:  
33 x 26 x 26 cm

Wenn Sie unsere Produkte 
in Ihrem Geschäft auf 
einem freistehenden Stand 
präsentieren möchten, haben 
wir unser Firmendisplay für Sie.
Standmaße: 
37 x 30 x 134 cm 
(Breite x Länge x Höhe).

Regalabmessungen:  
33 x 26 x 26 cm

EN
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Ekspozytor
eco display
Firmendisplay 
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Orzechowe przepisy kulinarne
Hazelnut Recipes
Haselnuss-Rezepte 



32 33

składniki ( na 12 muffin ):
2 czerwone cebule
1 łyżka masła klarowanego
składniki suche:
3/4 szklanki mąki orkiszowej  pełnoziarnistej
3/4 szklanki mąki z orzechów laskowych, odtłuszczonej
4 łyżki suszonego tymianku
2 łyżki tartego parmezanu
1/2 łyżeczki soli 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1/2 szklanki prażonych orzechów laskowych
składniki mokre:
2 jajka
75 ml czyli 5 łyżek oleju z orzechów laskowych
125 ml czyli 1/2 szklanki jogurtu naturalnego albo mleka roślinnego
125 ml czyli 1/2 szklanki puree z dyni
dodatkowo:
150 g ostrego sera żółtego np. cheddar, gorgonzola
do posypania:
2 łyżki tartego parmezanu
2 łyżki orzechów laskowych w drobnych kawałkach
2 łyżeczki suszonego tymianku
12 sztuk całych orzechów laskowych

przepis
Cebule obierz i pokrój w cienkie piórka. Ser pokrój w dość drobną kostkę.

Rozgrzej masło na patelni i podsmaż cebulkę aż się zeszkli i lekko przyrumieni. 24 piękne piórka odłóż osobno, 
posłużą do dekoracji muffinek na wierzchu.

Wymieszaj składniki suche razem, na końcu dodając orzechy - można dodać w orzechy w całości lub 
zgrubnie posiekać; można też użyć orzechów w drobnych kawałkach.

Osobno w innym naczyniu wymieszaj składniki mokre: jajka, olej, puree z dyni i jogurt; ubij lekko trzepaczką. 
Dodaj podsmażoną ostudzoną cebulkę do składników mokrych i wymieszaj ( zachowaj odłożone osobno 
piórka na później).

Połącz składniki mokre i suche i wymieszaj krótko i niedokładnie – tylko do połączenia składników, nie mieszaj 
zbyt długo. Rozłóż ciasto w papilotkach i posyp po wierzch tartym parmezanem i drobinkami orzechów.  
Na szczycie każdej muffinki umieść 2 piórka usmażonej cebulki i 1 orzech, posyp suszonym tymiankiem.

Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 20 minut w temperaturze 200 stopni.  
Po upieczeniu lekko wystudź – można podawać na ciepło lub po całkowitym ostygnięciu.

wytrawne mufFiny orzechowe 
z serem i czerwoną cebulą

SAVORY hazelnut muffins with cheese and red onion
Ingredients (for 12 muffins):
2 red onions
1 tablespoon of clarified butter
Dry ingredients:
3/4 cup wholegrain spelled flour 
3/4 cup of Tree Nuts low fat hazelnut flour
4 tablespoons of dried thyme
2 tablespoons of grated Parmesan cheese
1/2 teaspoon of salt
1 teaspoon of baking powder
1/2 teaspoon of baking soda
1/2 cup of roasted hazelnuts
Wet ingredients:
2 eggs
75 ml or 5 tablespoons of hazelnut oil
125 ml or 1/2 cup of natural yoghurt or plant-based milk
125 ml or 1/2 cup of pumpkin puree
Additionally:
150 g of sharp cheese, cheddar or gorgonzola works well
For sprinkling:
2 tablespoons grated Parmesan
2 tablespoons of hazelnuts in small pieces
2 teaspoons of dried thyme
12 pieces of whole hazelnuts

Preparation
Peel the onions and cut them into thin feathers. Cut the cheese into small cubes.

Heat the butter in a frying pan and fry the onion until it is soft and lightly browned. Set aside 24 beautiful 
feathers separately, they will be used to decorate the muffins on top.

Mix the dry ingredients together, adding the nuts at the end - you can add the whole nuts or chop them 
thick; you can also use nuts in small pieces.

Separately, in another vessel, mix the wet ingredients: eggs, oil, pumpkin puree and yogurt; beat lightly with  
a whisk. Add the fried onion to the wet ingredients and mix (save the feathers separately for later use).

Combine wet and dry ingredients and mix briefly and not thoroughly - just to combine the ingredients,  
do not mix too long. Spread the dough in muffin cups and sprinkle the grated Parmesan cheese and nut 
flakes on top. On top of each muffin, place 2 feathers of fried onion and 1 walnut, sprinkle with dried thyme.

Put in a preheated oven and bake for 20 minutes at 200 degrees. After baking, let it cool slightly - you can 
serve it warm or after it has completely cooled down.

Tree Nuts | orzechowe PRZEPISY kulinarne Tree Nuts | ORZECHOWE PRZEPISY kulinarne



ORZECHOWY 
chlebek kalaFIorowy

34 35

składniki ( na dużą blachę ):
500 g kalafiora
4 jajka
100 g mąki z orzechów laskowych
1 łyżeczka soli ziołowo-czosnkowej
1 łyżeczka papryki słodkiej
1 łyżeczka czarnuszki
1 łyżeczka ziół prowansalskich
1/4 łyżeczki suszonego czosnku
1/8 łyżeczki chilli
pieprz czarny

przepis
Kalafior rozdrobnić malakserem lub blenderem na drobinki podobne do ryżu, nie na purée.

Jajka wbij do miski i ubij delikatnie - mikserem końcówką do ubijania piany, albo ręczną trzepaczką - do 
pojawienia się pierwszych pęcherzy i małej ilości piany; jajka też powinny nieznacznie zwiększyć objętość

Dodaj rozdrobniony kalafior, mąkę orzechową, przyprawy.

Miksuj albo wymieszaj wszystko razem

Masę przełóż na blachę wyłożoną papierem do piecz enia i rozprowadź dłońmi. masa jest dość rzadka, nie 
powinna jednak pojawiać się stojąca woda. jeśli tak jest - lepiej dołożyć łyżkę czy dwie mąki ziemniaczanej. 
masę rozprowadź na grubość około 4 -5 mm, tworząc kształt prostokąta - zazwyczaj wypełnia niemal całą 
blachę.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz 20 minut. chlebek powinien być delikatnie złoty na 
brzegach i narożnikach.

Upieczony chlebek pozostaw na papierze do wystygnięcia. kiedy całkiem wystygnie - przełóż na drugą 
stronę i zdejmij delikatnie papier. 

Pokrój chlebek na 8 lub 12 równych części, albo na dowolne kształty. 

hazelnut CauliFLower bread
Ingredients:
500 g of cauliflower
4 eggs
100 g hazelnut flour
1 teaspoon of herbal garlic salt
1 teaspoon of sweet pepper
1 teaspoon of black cumin
1 teaspoon of Provencal herbs
1/4 teaspoon of dried garlic
1/8 teaspoon of chilli
black pepper

Preparation
Grind the cauliflower with a food processor or blender to form rice-like particles, not to purée.

Beat the eggs into the bowl and beat them gently - with a mixer or a hand whisk - until the first bubbles 
appear and a small amount of foam; eggs should also slightly increase in volume.

Add crushed cauliflower, peanut flour, spices.

Mix or blend everything together.

Put the mass on a baking sheet lined with baking paper and spread it with your hands. The mass is quite thin, 
but there should be no standing water. If it is necessary add a tablespoon or two of potato flour.  
Spread the mass to a thickness of about 4-5 mm, creating a rectangular shape - it usually fills almost the 
entire sheet.

Put in an oven preheated to 200 degrees and bake for 20 minutes. Bread should be slightly golden at the 
edges and corners.

Leave the baked bread on the paper to cool down. When it is completely cold - turn it over to the other side 
and gently remove the paper.

Cut the loaf into 8 or 12 equal parts or any shape.
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składniki ( na tortownicę 24 cm ):
spód
120 g mąki z orzechów laskowych, odtłuszczonej
80 g pasty z prażonych orzechów laskowych 
20 g kakao
2 garści posiekanych orzechów laskowych, prażonych ( kruszonki orzechowej )
2 łyżki cukru trzcinowego
masa serowo-orzechowa
500 g twarogu tłustego lub półtłustego, zmielonego dwu- lub trzykrotnie
250 g twarogu śmietankowego* albo serka mascarpone
250 gram pasty z prażonych orzechów laskowych, odtłuszczonej 
200 g cukru  trzcinowego
4 jajka 
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
polewa z czekolady
100 g  ulubionej czekolady, gorzkiej lub mlecznej, albo mieszanki; raczej nie bardzo gorzkiej
60 ml śmietany kremówki 30% lub 36%
3 łyżki kruszonki z orzechów laskowych 

przepis
Przygotuj spód:
Wszystkie składniki umieść w mikserze i krótko zmiksuj. Można oczywiście dobrze wymieszać ręcznie.
Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia, dno oraz boki.
Wyłóż masę na dno i ugnieć palcami, miejsce koło miejsca. Masa zacznie się scalać i utworzy spójną warstwę.
Wstaw do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni i piecz 12 minut. 
Wyjmij i pozostaw do całkowitego wystygnięcia.
Kiedy spód jest zimny: 
Rozgrzej piekarnik do 150 stopni, ustaw naczynie z wrzątkiem na dolnym poziomie. 
Twaróg zmiksuj w mikserze, można też dokładnie wymieszać. Dodaj serek śmietankowy i ponownie zmiksuj.
Dodaj pozostałe składniki i miksuj jeszcze chwilę - tylko do połączenia składników.
Gotową masę - powinna być jednorodna, gładka - przelej do tortownicy, na upieczony i wystudzony spód.
Wstaw tortownicę do nagrzanego piekarnika, pozostawiając naczynie z wodą, i piecz 80 minut.
Po upieczeniu sernik powinien być stały i sprężysty na wierzchu, gładki jak stół.
Po upieczeniu pozostaw sernik na chwilę w piekarniku, potem uchyl drzwiczki i ostudź w piekarniku. 
Przygotuj polewę: 
Śmietanę rozgrzej aż będzie bardzo gorąca, nie doprowadzając do wrzenia. Dodaj czekoladę w małych 
kawałkach i pozostaw na 2 minuty. Potem wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. 
Po wystygnięciu sernika polej polewą, raczej cienką warstwą. Posyp kruszonką orzechową lub posiekanymi 
prażonymi orzechami laskowymi. 
Pozostaw do zastygnięcia.
Sernik najlepiej schłodzić 12 godzin w lodówce, aby masa serowa dobrze związała.

Hazelnut cheesecake
Ingredients ( for a 24 cm cake form ):
Bottom:
120 g Tree nuts low fat hazelnut flour
80 g of roasted hazelnut paste
20 g of cocoa
2 handfuls of chopped hazelnuts, roasted ( nut crumble )
2 tablespoons of cane sugar
Cheese-nut mass:
500 g of high or semi-fat cottage cheese, ground two or three times
250 g cream cheese or mascarpone cheese
250 grams of Tree Nuts low fat roasted hazelnut paste
200 g of cane sugar
4 eggs
2 tablespoons of potato flour
2 teaspoons of vanilla extract
Chocolate glaze:
100 g of your favorite chocolate, dark or milk, or a mixture; rather not very bitter
60 ml of 30% or 36% heavy cream
3 tablespoons hazelnut crumble

Preparation
Prepare the bottom:
Place all ingredients in a blender and blend briefly. Line the cake tin with baking paper (the bottom and 
sides). Put the mass on the bottom and knead with your fingers, place next to the place. The mass will begin 
to merge and form a coherent layer.
Put in a preheated oven to 180 degrees and bake for 12 minutes. Take it out and let it cool completely.
When the bottom is cold:
Preheat the oven to 150 degrees, put the pot with boiling water on the lower level.
Blend the curd in a mixer, you can also mix it thoroughly. Add cream cheese and blend again. Add the 
remaining ingredients and mix for a while longer - just until the ingredients are combined. Ready mass - 
should be homogeneous, smooth - pour into a springform pan, on the baked and cooled down bottom.
Put the springform cake tin in the preheated oven, leaving the dish filled with water, and bake for 80 minutes 
at 50 degrees.
After baking, the cheesecake should be solid and bouncy on top, smooth as a table.
Eventually, leave the cheesecake in the oven for a while, then open the door and let it cool in the oven.
Prepare the topping:
Heat the cream until it is very hot, do not bring it to a boil. Add the chocolate in small pieces and leave  
for 2 minutes. Then mix until smooth.
After the cheesecake has cooled down, pour it with the glaze, a rather thin layer.  
Sprinkle with nut crumble or chopped roasted hazelnuts. Leave to cool down.
It is best to cool down the cheesecake for 12 hours in the refrigerator so that the cheese mass binds well.

sernik laskowy
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składniki ( na 4 porcje, około 600ml ):

125 ml czyli 1/2 szklanki mleka 3,2%
150 g pasty z prażonych orzechów laskowych odtłuszczonej**
1 szklanka śmietanki kremówki 30%
2 łyżki cukru trzcinowego
2 łyżki golden syrupu, albo dodatkowe 2 łyżki cukru trzcinowego
1 łyżka ekstraktu wanilii ( ewentualnie wysokoprocentowego alkoholu )
do posypania:
3 łyżki orzechowej kruszonki

przepis
Lody najwygodniej przygotować w maszynie do lodów, albo w przeznaczonej do tego przystawce do miksera.  
Można przygotować też bez myszny, jest to bardziej pracochłonne.

W rondelku wymieszaj mleko i pastę z orzechów, podgrzewając na średnim ogniu do rozpuszczenia pasty.

Kiedy mieszanka jest jednorodna dodaj śmietankę, cukier i golden syrup, zamieszaj i podgrzewaj na wolnym 
ogniu do rozpuszczenia cukru oraz do momentu kiedy całość będzie jednorodna i gładka. 

Gotową orzechową masę przelej do miski, ostudź, przykryj szczelnie folią (żeby na wierzchu nie powstała 
sztywna kożuchowa warstewka) i schłodź w lodówce, najlepiej kilka godzin (zazwyczaj wystarczą 2-3 godziny).

Do schłodzonej masy dodaj ekstrakt wanilii i wymieszaj. 

Ubijaj przez chwilę mikserem - tak, jak na bitą śmietanę, ale nie do pełnej sztywności: chodzi o to, aby nadać 
masie puszystości.

postępowanie z maszyną

Wlej masę do misy maszyny do lodów i dalej postępuj wg instrukcji urządzenia. 

Gotowe lody powinny być kremowe i zdecydowanie nie płynne. 

Przełóż lody do pojemnika i domroź przez 1 - 2 godziny w zamrażalniku.

Lody można podawać na dowolnym etapie zmrożenia, również bezpośrednio po ukręceniu w maszynie - są 
wtedy zazwyczaj dosyć miękkie, raczej na wpół zamrożone.

postępowanie bez maszyny

Lekko ubitą masę orzechową przekładamy do szczelnego pojemnika. Pojemnik wkładamy do zamrażalnika / 
zamrażarki. 

Co pół godziny wyjmujemy pojemnik i mieszamy bardzo dokładnie – tak aby rozbić powstające kryształki 
lodu. Musimy powtarzać tę czynność przez około 4-5 godzin, czyli jakieś 8 - 10 razy. 

Potem pozostawiamy w zamrażarce do całkowitego zmrożenia / stężenia.

Przy dłuższym przechowywaniu w zamrażarce warto lody wyjąć chwilę wcześniej przed podaniem i potrzymać 
na wierzchu, żeby nieco zmiękły - tak, aby dały się ładnie serwować. Smak będzie pełniejszy, jeśli lody będą  
w postaci miękkiej...

naturalne 
lody orzechowe

Natural hazelnut ice cream
Ingredients (for 4 servings, about 600 ml):
1 / 2 glasses of milk 3.2% (125 ml)
150 g low fat roasted hazelnut paste
1 cup of heavy cream 30%
2 tablespoons of cane sugar
2 tablespoons of golden syrup, or an additional 2 tablespoons of cane sugar
1 tablespoon of vanilla extract (possibly high-alcohol alcohol)
Sprinkles:
3 tablespoons of roasted hazelnuts or nut crumble

Preparation
The best way to prepare ice cream is in an ice cream machine or in a dedicated mixer attachment. 
You can also prepare it by yourself, but it is more time-consuming.

In a saucepan, combine the milk and nut paste, heating over medium heat until the paste dissolves.

When the mixture is homogeneous, add cream, sugar and golden syrup, stir and simmer until the sugar 
dissolves and until everything is homogeneous and smooth.

Pour the finished nut mass into a bowl, cool it, cover it tightly with foil (so that there is no stiff sheepskin layer 
on top) and refrigerate it, preferably a few hours (usually 2-3 hours are enough).

Add the vanilla extract to the cooled mass and mix.

Beat for a while with a mixer - just like for whipped cream, but not to full stiffness: the idea is to fluff up  
the mass.

Proceeding with the machine

Pour the mass into the bowl of the ice cream machine and then follow the instructions provided  
by the machine.

The finished ice cream should be creamy and definitely not liquid.

Put the ice cream in a container and freeze it for 1-2 hours in the freezer.

Ice cream can be served at any stage of freezing, also directly after twisting in the machine - then it is usually 
quite soft, rather half-frozen.

Proceeding without the machine

Put the lightly whipped nut mass into an airtight container. Put the container in the freezer.

Every half an hour we take out the container and mix it very thoroughly - so as to break the emerging ice 
crystals. Repeat this activity for about 4-5 hours, which is about 8-10 times.

Then leave it in the freezer until it is completely frozen / concentrated.
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