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Profil

glazura

rdzeń

otoczka 
cukrowa

Rodzaje rdzeni

mleczna 
czekolada

czekolada masa kakaowa

Kolory

Barwniki

Ekstrakty owocowo warzywne 

Rozmiary i warianty draży

Draże 

czekoladypiekarnictwo

lody jogurty 

draż  
średni

13 mm

draż  
mini

9 mm

draż  
mikro

8 mm

draż  
łezka 

7×10 mm

draż z  
nadrukiem

kruszka  
z draży

draż  
matowy

draż z  
połyskiem

Formy pakowania

karton  
5–15 kg

Zależy od rodzaju aplikacji

big bag  
600–650 kg

saszeta  
8–500 g

możliwość 
struny lub 

dziurki euro
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Kształty

Kolory

Mąka

Chrupki 
zbożowe

pszenna kukurydziana

ryżowa miks

Formy pakowania

karton  
5–12 kg

big bag  
250–500 kg jogurtybatony zbożowe

batony energetyczneczekolady

Zależy od rodzaju aplikacji

11–18 mm

5–7 mm

13–20 mm

18–21 mm

8–13 mm

14–15 mm

11–18 mm 11–18 mm

14–15 mm

9–11 mm8 mm

4–6 mm

3–5 mm1–3 mm
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Przekrój

Produkty 
powlekane

czekolada 
smakowa

glazura

chrupka 
zbożowa

mleczna 
czekolada

chrupka 
zbożowa

Rodzaje i rozmiary

płatek duży płatek 
średni

płatek mały

truskawka

kulka 
nieregularna

pomarańcza

kuleczka 
duża

cytryna

malina

kuleczka 
średnia

czekolada

jagoda

kuleczka 
mała

gwiazdka

czekolada 
mleczna

limonka

czekolada 
biała lody

czekoladypiekarnictwo

jogurty

Formy pakowania

Przykładowe smaki

karton  
of 7–10 kg

big bag  
250–500 kg

Zależy od rodzaju aplikacji
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Pałeczki 
cukrowe

torty

piekarnictwo

Maczki 
cukrowe

piekarnictwo

lody

Kolory Kolory

Formy pakowania

karton 12 kg 
paleta 504 kg

Formy pakowania

karton 18 kg 
paleta 756 kg
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Dekoracje

piekarnictwo

czekolady

miks kolorów

mono kolor

Przekrój

Orzechy 

otoczka  
cukrowa

czekolada  
mleczna

orzech ziemny
glazura

Formy i rozmiary

cukier 
dekoracyjny 
mono kolor

cukier 
dekoracyjny 
miks kolorów 

krokant

Formy pakowania Formy pakowania

Orzechy są dostępne również  
w opakowaniach jednostkowych

karton 10  kg 
paleta 560  kg

cukier 
dekoracyjny

karton 17 kg 
paleta 560 kg

krokant 

karton 13 kg 
paleta 481 kg
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Kształty ciastek

Rozmiary

Rodzaje ciastek i przekąsek

Ciastka 
i przekąski

kakaowe

precle

maślane

kruszka z ciastek 
kakaowych

Rodzaje granoli

Granola

jogurt

batony zbożowekruszka z ciastek kakaowych

jogurt

Formy pakowania

kwadratowe owalne kruszka

precle

karton 10  kg 
paleta 320  kg 

ciastka

karton 5  kg 
paleta 160  kg 

Formy pakowania

karton 12  kg 
paleta 288  kg

standardowy 
15 x 15 mm

standardowy 
15 x 15 mm
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Rodzaje proszków

Proszki 
owocowe 
i warzywne

truskawka pomarańcza cytryna

ananasmalina limonka

burak

grejpfrut gruszka jabłko

brzoskwinia czarna 
porzeczka

wiśnia

żurawina morela śliwka

napoje

nadzieniasuplementy diety
banan owoce lasumultiwitamina

suplementy diety

Formy pakowania

Nasze proszki są produkowane metodą 
suszenia rozpyłowego. Jako nośnika używamy 

maltodekstryny.

Oferujemy także usługę suszenia.

worek barierowy 15 kg

paleta 480 kg
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Wartości odżywcze

Zabielacz, 
spieniacz

Zabielacz

• zawartość tłuszczu 
18–80 %

Spieniacz

• zawartość tłuszczu 
18–24 %

• zawartość białka 
4,9–21 g

Rodzaje

zabielacz spieniacz baza 
do bitej 

śmietany

kawa 3w1

desery

kakao

gorąca czekolada

Produkty 
instant

Rodzaje aplikacji 

kakao gorąca czekolada

cappuccino napoje kakaowe / kakao 
granulowane

Formy pakowania

big bag

zabielacz 800 kg 
spieniacz 450 kg

worek 
10, 25 kg

Formy pakowania

big bag 500 kg worek 25 kg
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Formy Rodzaje Rodzaje

Makarony Maki, q-farin

spaghetti

mąka do pizzy

q-farin do wafli

Formy pakowania

torba 1–2 kg

Formy pakowania

big bag

q-farin 750 kg

cysterna

mąka 25 t

worek

mąka 25 kg 
q-farin 25 kg

spaghetti 
pełne ziarno

pióra pełne 
ziarno

muszelki kolanka 
ozdobne

gniazda

świderki wstążkinitki

spaghetti łazanki

świdrypiórakokardki pełne 
ziarno

100% 
pszenica do pierogów

do piekarnictwa

do pizzy

do wafli
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Export West  
Region

Polska

Jarosław Baran
j.baran@maspex.com

Edyta Stypka
 e.stypka@maspex.com

Dominika Strzelec
d.strzelec@maspex.com

Łukasz Gotkiewicz
l.gotkiewicz@maspex.com

Mateusz Bączek
m.baczek@maspex.com

Renata Śliwa
r.sliwa@maspex.com

Marek Seremak
m.seremak@maspex.com

Sandra Malgrab
 s.malgrab@maspex.com

Kamila Sołtys
 k.soltys@maspex.com

Kacper Baranowski
k.baranowski@maspex.com

Magdalena Pitala
m.pitala@maspex.com

Łukasz Gotkiewicz
l.gotkiewicz@maspex.com

Adam Czerka
a.czerka@maspex.com

Agnieszka Syroka
a.syroka@maspex.com

Izabela Pugawko
i.pugawko@maspex.com

Alicja Maszczyńska
a.maszczynska@maspex.com

Export East  
Region

Export South 
Region

Asia & Pacific 
Region

North 
America 
Region

Latin America 
Region

Export KAM  
Region

Izabela Kiełbasa 
i.kielbasa@maspex.com 

Krystsina Khalalovich
k.khalalovich@maspex.com
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