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WSZYSTKIE NASZE 
PRODUKTY SĄ HALAL



CHEF 
PATRICK'S
Cześć! 
Nazywam się Patryk i od dziś będę szefem 
kuchni w twoim domu. Poznasz tajniki 
smacznego i szybkiego gotowania, bo 
wiem, jak ważny jest twój czas. 
Jako szef kuchni mam swoje zasady – 
to przede wszystkim najlepszej jakości 
mięso, wyszukane składniki i autorska 
kompozycja aromatycznych przypraw.  
Szybko, chrupko i smacznie! 



NASZE
PRODUKTY
BATTERED
NUGGETS

CRUNCHY
STRIPS

HOT & SPICY
BITES

Kawałki kurczaka  
w panierce z dodatkiem 
płatków kukurydzianych.

Lekkie, delikatne 
nuggetsy na dwa kęsy.

Pieczone skrzydełka  
z kurczaka w sosie  
o lekko dymnym aromacie. 

CORDON
BLEU

BBQ
WINGS

CHICKEN
POPCORN

Kawałki kurczaka  
w pikantnej marynacie  
i złocistej panierce. 

Małe kulki z kurczaka  
w chrupiącej panierce 
na jeden kęs.

Sznycel z kurczaka 
nadziewany serem i szynką, 
w złocistej panierce.

mrożone specjały



BATTERED
NUGGETS

CRUNCHY
STRIPS

HOT & SPICY
BITES

• worek: 400 g
• karton: 15 worków
• paleta*: 81 kartonów
• paleta: 486 kg netto

• worek: 400 g
• karton: 13 worków
• paleta*: 81 kartonów
• paleta: 421,2 kg netto

• worek: 400 g
• karton: 14 worków
• paleta#: 81 kartonów
• paleta: 453,6 kg netto

• worek: 450 g
• karton: 13 worków
• paleta*: 81 kartonów
• paleta: 473,85 kg  

( ≈ 474 kg) netto

CORDON
BLEU

BBQ
WINGS

CHICKEN
POPCORN

• worek: 400 g
• karton: 15 worków
• paleta*: 81 kartonów
• paleta: 486 kg netto

* paleta wysokości 1905 mm

• worek: 500 g
• karton: 12 worków
• paleta*: 81 kartonów
• paleta: 486 kg netto



BATTERED
NUGGETS
Delikatne nuggetsy 
na dwa kęsy.

Doskonałe nie tylko dla najmłodszych.
Upiecz je w piekarniku lub wrzuć do fryt-
kownicy, a będą jeszcze bardziej chrupiące. 



PRODUKT Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA  
Z PIERSI Z KURCZAKA, PANIEROWANY, SMAŻONY, 
PIECZONY ORAZ GŁĘBOKO MROŻONY. Składniki: 
mięso z fileta kurczaka (53%), panier (mąka PSZENNA, 
olej roślinny (olej rzepakowy), woda, skrobia PSZENNA, 
mąka kukurydziana, sól, substancje spulchniające (E450, 
E500), drożdże, dekstroza, GLUTEN PSZENNY, czosnek 
w proszku, cebula w proszku, pieprz czarny), woda, skro-
bia modyfikowana ziemniaczana, skrobia PSZENNA, sól, 
maltodekstryna, ekstrakty drożdżowe, aromaty naturalne, 
przyprawy (pieprz czarny, kardamon, kozieradka). Może 
zawierać: MLEKO, JAJA, SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ. / 
Kraj pochodzenia: Polska / Przechowywać w temperaturze 

-18 °C lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje się do 
ponownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich 
starań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 789/188

Tłuszcz (g) 6.5

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.0

Węglowodany (g) 19.0

- w tym cukry (g) 1.3

Białko (g) 12.9

Sól (g) 0.8

BATTERED
NUGGETS

Informacje o produkcie:

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 3-4 min 
piekarnik – 200°C | 12-14 min



CRUNCHY
STRIPS
Kawałki kurczaka w panierce 
z płatkami kukurydzianymi. 

Wrzuć je na kilka minut do piekarnika lub 
frytkownicy. Podaj z domowymi frytkami 
i świeżymi warzywami i już!



PRODUKT Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA  
Z PIERSI Z KURCZAKA W CHRUPIĄCEJ PANIERCE 
Z PŁATKAMI KUKURYDZIANYMI, PANIEROWANY, 
SMAŻONY, PIECZONY ORAZ GŁĘBOKO MROŻONY. 
Składniki: mięso z fileta kurczaka (55%), panier (mąka 
PSZENNA, płatki kukurydziane 31% (kukurydza, emulga-
tor (E471)), olej roślinny (olej rzepakowy), woda, GLUTEN 
PSZENNY, sól, drożdże, mąka kukurydziana, przyprawa 
(kurkuma), ekstrakt przypraw, skrobia PSZENNA, sub-
stancja spulchniająca (E450), substancja zagęszczająca 
(E412)), woda, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skro-
bia PSZENNA, sól, maltodekstryna, ekstrakty drożdżowe, 
aromaty naturalne, przyprawy (pieprz czarny, kardamon, 
kozieradka). Może zawierać: MLEKO, JAJA, SOJĘ, SE-
LER, GORCZYCĘ. / Kraj pochodzenia: Polska / Prze-
chowywać w temperaturze -18 °C lub niższej /Produkt 
rozmrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia / 
Mimo że dołożono wszelkich starań, aby usunąć kości, 
niektóre mogły pozostać.

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 849/203

Tłuszcz (g) 9.5

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.3

Węglowodany (g) 14.1

- w tym cukry (g) 0.8

Białko (g) 14.6

Sól (g) 0.8

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 3-4 min 
piekarnik – 200°C | 12-14 min

CRUNCHY
STRIPS

Informacje o produkcie:



HOT & SPICY
BITES
Kawałki kurczaka w pikantnej 
marynacie i złocistej panierce. 

Wrzuć na kilka minut do piekarnika lub 
frytkownicy i podaj w sałatce, tortilli lub 
skombinuj inne ulubione dodatki.



*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 962/230

Tłuszcz (g) 12.7

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.9

Węglowodany (g) 13.9

- w tym cukry (g) 1.2

Białko (g) 14.5

Sól (g) 1.5

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 4-7 min 
piekarnik – 200°C | 12-16 min

KAWAŁKI Z MIĘSA Z UDA KURCZAKA W PIKANTNEJ 
MARYNACIE, PANIEROWANE, SMAŻONE, PIECZONE  
I GŁĘBOKO MROŻONE. Składniki: mięso z uda kurcza-
ka (60%), panier (mąka PSZENNA, olej roślinny (olej 
rzepakowy), skrobia PSZENNA, skrobia modyfikowana, 
substancja spulchniająca (E450, E500), aromat natu-
ralny, sól, suszone oregano, ekstrakt przypraw, cukier, 
aromaty, skrobia ziemniaczana, barwnik (E160c), su-
szone warzywa (cebula, czosnek), przyprawy, barwnik: 
ekstrakt z papryki), woda, skrobia ryżowa, sól, aromaty, 
suszone warzywa (cebula, czosnek), przyprawy. Może 
zawierać: MLEKO, JAJA, SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ. / 
Kraj pochodzenia: Polska/ Przechowywać w temperatu-
rze -18 °C lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje się 
do ponownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich 
starań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

HOT & SPICY
BITES

Informacje o produkcie:



CORDON
BLEU
Legendarny sznycel 
ze Szwajcarii.

Soczysty sznycel z kurczaka nadziewany  
serem i szynką, obtoczony w złocistej 
panierce w towarzystwie aromatycznych 
przypraw.



CORDON
BLEU

KOTLETY Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA  
Z PIERSI Z KURCZAKA Z DODATKIEM SERA I WĘDLI-
NY DROBIOWEJ. PRODUKT PANIEROWANY, SMAŻO-
NY, PIECZONY ORAZ GŁĘBOKO MROŻONY. Składniki: 
mięso z fileta kurczaka (45%), panier (mąka PSZENNA, 
olej roślinny (olej rzepakowy), mąka kukurydziana, sól, 
GLUTEN PSZENNY, drożdże, skrobia PSZENNA, aro-
maty, substancja spulchniająca (E450), kurkuma, sub-
stancja zagęszczająca (E412)), ser 10% (SER (zawiera 
emmental 30%), woda, skrobia modyfikowana, MASŁO, 
sól emulgująca (E450, E452, E341), sól, naturalny aro-
mat, barwnik: beta-karoten), wędlina 10%, (mięso z kur-
czaka 66%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, substan-
cja zagęszczająca (E407), glukoza, stabilizatory (E451, 
E450, E452), skrobia modyfikowana, białko SOJOWE, 
błonnik OWSIANY, błonnik cytrusowy, białko drobiowe 
(kurczak), przeciwutleniacz (E316), aromaty, ekstrakty 
przypraw, azotan sodu), woda, sól, skrobia kukurydziana 
modyfikowana, białka MLEKA, błonnik cytrusowy, błon-
nik ziemniaczany, błonnik grochowy, ekstrakt drożdżowy. 
Może zawierać: JAJA, SELER, GORCZYCĘ / Kraj pocho-
dzenia: Polska / Przechowywać w temperaturze -18°C  
lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje się do po-
nownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich sta-
rań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 5-7 min 
piekarnik – 200°C | 15-18 min

Informacje o produkcie:

*125 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g w 125 g*

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 820/196 1025/245

Tłuszcz (g) 9.8 12.3

- w tym kwasy tłuszczowe 
nasycone (g)

2.5 3.1

Węglowodany (g) 13.0 16.3

- w tym cukry (g) 0.7 0.9

Białko (g) 13.1 16.4 

Sól (g) 1.1 1.4



CHICKEN
POPCORN
Łagodnie i chrupko 
na jeden kęs. 

Malutkie kulki z kurczaka w chrupiącej  
i aromatycznej panierce. Odgrzej tak, jak 
lubisz – kilka minut w piekarniku lub fryt-
kownicy i gotowe.



KULKI Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z PIERSI 
KURCZAKA, PANIEROWANE, SMAŻONE, PIECZONE 
ORAZ GŁĘBOKO MROŻONE. Składniki: mięso z fileta 
z kurczaka 52%, panier (mąka PSZENNA, bułka tarta 
(mąka PSZENNA, drożdże, sól), olej roślinny (olej rzepa-
kowy), sól, skrobia (kukurydziana, z tapioki), skrobia mo-
dyfikowana kukurydziana, GLUTEN PSZENNY, barwnik 
(ekstrakt z papryki), ekstrakt drożdżowy, przyprawy (czo-
snek, pieprz biały), dekstroza, substancje spulchniające 
(E450, E500), zioła suszone (szałwia, tymianek), ekstrakt 
z czosnku), woda, skrobia ziemniaczana modyfikowa-
na, sól, skrobia PSZENNA, maltodekstryna, ekstrakty 
drożdżowe, aromaty naturalne, przyprawy (pieprz czarny, 
kardamon, kozieradka). Może zawierać: MLEKO, JAJA, 
SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ. / Kraj pochodzenia: Polska/ 
Przechowywać w temperaturze -18°C lub niższej / Produkt 
rozmrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia / 
Mimo że dołożono wszelkich starań, aby usunąć kości, 
niektóre mogły pozostać.

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 2-3 min 
piekarnik – 200°C | 5-7 min

Informacje o produkcie:

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 925/221

Tłuszcz (g) 10.9

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.6

Węglowodany (g) 15.5

- w tym cukry (g) 0.8

Białko (g) 15.2

Sól (g) 1.2

CHICKEN
POPCORN



BBQ
WINGS
Chrupiąca skórka 
i soczyste mięso.

Pieczone skrzydełka z kurczaka w ame-
rykańskim sosie o lekko dymnym aroma-
cie i słodko-pikantnym smaku.



Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 5-6 min 
piekarnik – 200°C | 13-16 min

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 826/197

Tłuszcz (g) 8.9

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 3.0

Węglowodany (g) 15.6

- w tym cukry (g) 0.5

Białko (g) 13.6

Sól (g) 1.7

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA W MARYNACIE BBQ, 
PIECZONE, GŁĘBOKO MROŻONE. Składniki: skrzydła 
z kurczaka 94%, woda, skrobia, skrobia modyfikowa-
na, przyprawy, sól, warzywa suszone (cebula, czosnek, 
pomidor), cukier, stabilizatory (E451, E450), glukoza, 
aromaty, aromat dymu wędzarniczego, ekstrakt słodu 
JĘCZMIENNEGO, regulator kwasowości (E330). Może 
zawierać: MLEKO, JAJA, SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ. / 
Kraj pochodzenia: Polska/ Przechowywać w temperatu-
rze -18 °C lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje 
się do ponownego zamrożenia.

Informacje o produkcie:

BBQ
WINGS

skosztuj :)
BON APPETIT!



CONVENIENCE FOOD EXPORT

WIĘCEJ INFORMACJI I JĘZYKÓW NA
CHEFPATRICKS.PL

ZOSTAŃMY
W KONTAKCIE!

+48 785 520 500
waldemar.baczynski@mielewczyk.pl

+48 785 507 764
malgorzata.hintz@mielewczyk.pl

patryk@mielewczyk.pl

Waldemar Baczyński

Małgorzata Hintz

Patryk Mielewczyk

http://CHEFPATRICKS.PL
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