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Bezpośredni importer najlepszej zdrowej i naturalnej żywności!

Katalog produktów



Mercatare jest importerem i dystrybutorem produktów ekologicznych i natu-
ralnych. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów rekomendo-
wanych dla diabetyków jak również produktów nie zawierających glutenu.

Jesteśmy wyłącznym reprezentantem na rynku polskim następujących  
innowacyjnych marek produktów spożywczych:

• Torras (Hiszpania)
• Sula (Niemcy)
• Heath & Heather (Wielka Brytania)
• Bonelle (Włochy)
• Trapa (Hiszpania)
• Florbu (Hiszpania)
• Xucker (Niemcy)
• Stockleys (Wielka Brytania)

Naturalna żywność
Naturalna żywność, jako jeden z głównych elementów gwarantujących wła-
ściwą i zbilansowana dietę, powinna być powszechnie dostępna dla każdej 
polskiej rodziny.
Produkty oferowane przez Mercatare wytwarzane są w krajach o bardzo wyso-
ko rozwiniętej kulturze ekologicznej, co zapewnia im najwyższą jakość. 

Część z nich zostało certyfikowana jako produkty żywności ekologicznej.

Nasza przewaga konkurencyjna została zbudowana w oparciu o wiele lat do-
świadczenia na międzynarodowych rynkach żywności oraz głęboką wiarę w 
znaczenie i rolę produktów naturalnych. Szeroka struktura kontaktów z produ-
centami żywności ekologicznej min. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii 
i Holandii jak również uczestnictwo w szeregu inicjatyw w segmencie żywno-
ści bio i eko pozwalają wprowadzać na rodzimy rynek najbardziej pożądane i 
poszukiwane produkty naturalnej żywności.

Jednym z wiodących sposobów realizacji tej polityki jest identyfikowanie 
wyrobów pochodzących z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się 
najwyższa jakością.

Część naszych produktów posiada certyfikat produktu żywności ekologicznej.

Zgodnie z informacjami jednostki certyfikującej, Polskiego Towarzystwa Rol-
nictwa Ekologicznego, (…) jest to żywność wysokiej jakości, ponieważ su-
rowce do jej wytworzenia pochodzą z gospodarstw ekologicznych, położonych 
w terenach o czystych glebach, powietrzu i wodzie, nie zanieczyszczonych 
wpływami przemysłu, czy infrastruktury komunalnej. W gospodarstwach eko-
logicznych stosowane są ścisłe metody produkcji, które na dodatek są jeszcze 
kontrolowane przez niezależne, profesjonalne organizacje certyfikujące. Prze-
twarzanie surowców ekologicznych także objęte jest ścisłym reżimem techno-
logicznym, podlegającym dodatkowej kontroli.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się specyficznymi cechami:
• wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad rolnictwa ekolo-

gicznego, ujętych w postaci przepisów prawnych,
• proces jej powstawania jest śledzony, kontrolowany i udokumentowany 

„od pola do stołu”,
• odpowiedzialność za jej jakość ponosi producent i jednostka kontrolująca 

proces produkcji.
(…)

Mercatare jako aktywny uczestnik handlu i łańcu-
cha dostaw produktów ekologicznych posiada certyfi-
kat ekologiczny nadany przez Ekogwarancja PTRE o numerze:  
PL-EKO-01-11178

Mercatare 
Chcemy, aby dzięki produktom oferowanym przez Mercatare wzrastała świadomość ekologiczna polskich konsumentów  
przy jednoczesnej poprawie sposobu odżywiania.

MERCATARE



Naturalna żywność

W XXI wieku, kiedy nieustannie wzrasta tempo życia i zachodzących wokół 
zmian cywilizacyjnych, ludzie coraz częściej pragną wrócić do korzeni, zbliżyć 
się do natury, żyć wolniej i uważniej. Wzrasta dbałość o naturalne odżywianie 
i rośnie potrzeba zdrowego trybu życia. Naturalna żywność, wytwarzana z 
najwyższej jakości składników, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
na sprawdzone produkty, dobrej jakości i znanego pochodzenia. Spożywanie 
naturalnej żywności to przyswojenie określonego stylu życia, sposób na osią-
gnięcie wewnętrznej harmonii przy jednoczesnym poszanowaniu natury i 
przestrzeganiu zasad etycznych.
Nasze produkty są gwarantem najwyższych standardów jakościowych i zdro-
wotnych.

Produkty dla diabetyków

Posiadamy szeroki asortyment produktów dla diabetyków. Chorzy na cukrzycę 
powinni stosować odpowiedna dietę, która uchroni ich przed zbyt wysokim i 
niebezpiecznym stężeniem cukru we krwi.
Asortyment bez dodatku cukru oferowany przez Mercatare spełnia najwyższe 
standardy i jest rekomendowane dla diabetyków. Stanowi doskonałe uzupeł-
nienie zbilansowanej diety.

Produkty bezglutenowe

Znaczna część z oferowanych przez nas produktów nie zawiera glutenu przez 
co są odpowiednie dla osób z Celiakią.
Dieta bezglutenowa jest polecana przede wszystkim osobom z alergią na glu-
ten i chorującym na celiakię. Celiakia jest to choroba związana z nietolerancją 
glutenu zawartego w zbożach.
Dieta bezglutenowa zyskuje na popularności również wśród osób chcących 
schudnąć. Ponieważ produkty z glutenem podwyższają ilość insuliny we krwi, 
co może prowadzić do wzrostu apetytu, zwolennicy diety bezglutenowej uwa-
żają, że wykluczenie z jadłospisu produktów zbożowych pomaga ograniczyć 
chęć spożywania kalorycznych potraw.

Partner fundacji WOŚP

Celem nadrzędnym Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest (…) 
działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia cho-
rych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdro-
wia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowot-
nej(…).
Mercatare w pełni utożsamia się z dążeniami WOŚP i popiera wszelkie działa-
nia które mogą się przyczynić do uratowania choćby jednego ludzkiego życia 
oraz profilaktyki zdrowotnej.
Jedną z inicjatyw wspieraną szczególnie jest program Policz się z cukrzycą, 
której jesteśmy partnerem. Na naszych etykietach drukowane są wszelkie in-
formacje niezbędne cukrzykom umożliwiające im obliczenie właściwej ilości 
insuliny, jaką powinna przyjąć przy posiłku, czyli ilość wymienników węglo-
wodanowych i białkowo – tłuszczowych zawartych w spożywanych produk-
tach.

Jakość
Mercatare prowadzi politykę jakości i wyróżniania produktów naturalnej żywności. 
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Xucker – połączenie słowa „Xylit” (ksylitol) i „Zucker” (w języku niemieckim: cukier) – oferuje zdrową i smaczną 
alternatywę dla zwykłego cukru białego. Z największym asortymentem produktów z ksylitolu i erytrytolu marka 
Xucker chce szerzyć zdrowy styl życia. Naturalne słodziki zastępują biały cukier i jednocześnie pomagają zapobiegać 
próchnicy oraz przyczyniają się do walki z nadwagą (ksylitol zawiera około 40% mniej kalorii niż cukier). Ksylitol jest w 
100% naturalny i jest wykonany z włókien drzewnych lub kukurydzy – bez stosowania inżynierii genetycznej.
Xucker istnieje od maja 2010 roku i jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy kiwikawa GmbH. Główna siedziba 
firmy znajduje się w Berlinie.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Malcolm Stockley powrócił do rodzinnego Accrington w Wielkiej Brytanii 
aby wznowić rzemiosło, które zaczął zgłębiać  jako młody człowiek – sztukę tworzenia toffi. To właśnie te skromne 
początki w szopie w Rileys Hill sprawiły , iż obecnie nazwa Stockley’s jest synonimem wysokiej jakość słodkich 
produktów … jakość ta i tradycja trwa do dziś.
Jako jeden z najbardziej lubianych producentów słodyczy w Wielkiej Brytanii, Stockley’s ma bogatą historię wypełnioną 
słodkimi sukcesami i fantastycznymi wspomnieniami. Lecznicze słodycze Stockley’s są znane w całej Wielkiej Brytanii 
a ostatnio dla osób wymagających specjalnej bezcukrowej diety – rozpoczęto wytwarzanie produktów bez dodatku 
cukru w fabryce w Blackburn, która może poszczycić się najwyższym certyfikatem jakości BRC poziom A.

Trapa - z pasji do czekolady. Trapa - 125 lat tradycji i doświadczenia. Trapa - innowacyjność z zachowaniem tradycyjnych 
tajemnic receptury.
Te trzy wiodące  wartości  pozwalają hiszpańskiej marce Trapa, specjalizującej się w produkcji szerokiej gamy wyrobów 
czekoladowych ,  zdobywać nieustannie  nowe rynki oraz wiernych klientów. Wachlarz oferty obejmuje min. czekolady, 
batony i nugaty.  Jednym z segmentów gdzie marka jest obecna są wysokiej jakości produkty bez cukru. Przykładem 
tego może być linia czekolad słodzonych stewią, nie zawierających glutenu. 
Stewia jest w 100% naturalną substancją słodząca pochodzącą  z Południowej Ameryki. Nie zawiera kalorii i ma wiele 
pozytywnych właściwości. 

Torras to pierwszy w Hiszpanii producent czekolady wytwarzanej w oparciu o pochodne kakao, bez dodatku cukru, 
z zawartością maltitolu i stewii. We współpracy z belgijskim partnerem, opracowano szereg formuł i procesów 
wytwarzania, które umożliwiają produkcję bez dodatku cukru zaskakując konsumentów znakomitym smakiem.  
Produkty tej marki można znaleźć w 5 kontynentach: od Lizbony po Tokio, od Johannesburga do Meksyku, od Toronto 
do Sidney.

Sula to niemiecki producent różnego rodzaju cukierków, bez dodatku cukru. Obecny na rynku od 1950 roku, obecnie 
specjalizuje się w wytwarzaniu produktów bez dodatku cukru w tym: landryn, karmelków i cukierków toffi- z 
zawartością słodzików (sorbitolu, stewii, izomaltu).



Heath & Heather, założona w 1920 roku przez Samuela i Jamesa Ryderów, jest pionierem herbat ziołowych w Wielkiej 
Brytanii, tworzącym mieszanki wielokrotnie nagradzane w licznych międzynarodowych konkursach. 
Systematycznie Heath & Heather rozszerza swoją ofertę  w segmencie   produktów ekologicznych,  aby jeszcze lepiej 
podkreślić czystość organicznego pochodzenia, najwyższą jakość i korzyści pro zdrowotne. Obok unikalnych herbat 
ziołowych, oferuje min. ciekawe kompozycje herbaty zielonych oraz mieszanki czerwone południowo afrykańskie.
Bracia Ryders jako jedni z pierwszych w Wielkiej Brytanii uczyli się zastosowania roślin i ziół  i chętnie dzielili się swoją 
wiedzą z ludźmi zainteresowanymi ich wpływem na organizm człowieka.  Zgodnie z niepisaną misją  firmy, herbatki 
Heath & Heather mają za zadanie ukoić  i odświeżyć nasze organizmy, przynosząc jednocześnie szczęście i wewnętrzną 
harmonię.  

Wywodzący się z Holandii producent  naturalnych syropów. Produkcja sięgająca 1903 roku, opiera się w głównej 
mierze o przetwory z owoców, głównie jabłek ,gruszek  oraz buraków cukrowych. W asortymencie posiada również 
syropy organiczne. Wiodący produkt – syrop z buraka cukrowego - to zagęszczony sok zawierający magnez, wapń i 
żelazo. Syrop z buraka można stosować jako środek słodzący. Jego wyrazisty smak sprawia, że doskonale nadaje się do 
smarowania pieczywa, jako aromatyczny dodatek do wypieków oraz poprawiający smak składnik potraw z twarogu 
lub jogurtu.
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Marka Bonelle należy do jednego z największych włoskich producentów żelków owocowych,  Fida SpA. Powołana 
do życia w 1973 roku, od samego początku istnienia przywiązuje niezwykłą  wagę do wysokiej jakości i zdrowego 
charakteru swoich produktów, które  są wytwarzane  z zastosowaniem tradycyjnych receptur i naturalnych składników,  
bez dodatku sztucznych aromatów i barwników. Te pyszne żelki są doceniane przez smakoszy  na całym świecie.
Wychodząc na wprost  oczekiwaniom  rynku i potencjalnych klientów,  firma wprowadziła do swojej oferty min.  
produkty bez dodatku cukru. Są one wytwarzane z zastosowaniem czystej pektyny owocowej -nie ma w nich 
składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty te posiadają certyfikat włoskiego stowarzyszenia wegetarian.  Żelki 
Bonelle nie zawierają również glutenu.

Hiszpańska marka Florbu oferuje szeroką gamę doskonałych w smaku ciastek bez dodatku cukru. Zespół Florbu składa 
się z ludzi, którzy czują, że praca, pasja i jakość to recepta na sukces i zadowolenie klienta, które jest ostatecznym 
celem. Od samego początku w 1948 roku, do tej pory nieustannie dba o jakość produktów i na bieżąco podąża za 
potrzebami  rynku.
W ciągu ostatnich 67 lat firma wykazała, że wie jak zachować swoją tradycje i pochodzenie, ale która również promuje 
i mocno wierzy w dywersyfikacje i innowacje swoich produktów i adaptuje się do nowych trendów. Marka Florbu stale 
umacnia swoją pozycje na hiszpańskim rynku oraz z powodzeniem wkracza na nowe rynki zagraniczne w tym również 
do Polski. 
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produkty z ksylitolem

produkty ekologiczne

produkty wegańskie

produkty ze stewią

produkty bezglutenowe

produkty bez dodatku cukru
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Czekolada biała bez dodatku cukru 
Torras 75g

Czekolada gorzka z truskawkami 
bez dodatku cukru Torras 75g

Czekolada biała z kiwi bez dodatku 
cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z miętą bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z pomarańczami 
bez dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z bananami bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z mango bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z kawą bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z ziarnami ka- 
kao bez dodatku cukru Torras 75g

Czekolada mleczna z migdałami 
bez dodatku cukru  Torras 75g

Czekolada biała z jagodami goji 
bez dodatku cukru  Torras 75g

Czekolada biała z truskawkami bez 
dodatku cukru Torras 75g
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Czekolada gorzka 72% kakao bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada mleczna z orzechami 
bez dodatku cukru Torras 75g

Czekolada mleczna bez dodatku 
cukru Torras 75g

Czekolada biała z kokosem bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z żurwiną bez 
dodatku cukru Torras 150g

Czekolada gorzka z całymi  
migdałami bez dodatku cukru 
Torras 150g

Czekolada gorzka ze stewią Torras 
100g

Czekolada biała z algami i czarną 
solą morską bez dodatku cukru 
Torras 75g

Czekolada gorzka z różowym 
pieprzem, cynamonem i chili  
bez dodatku cukru Torras 75g 

Czekolada gorzka z jabłkiem bez 
dodatku cukru Torras 75g

Czekolada gorzka z całymi orzecha-
mi bez dodatku cukru Torras 150g

Czekolada gorzka z orzechami 
laskowymi ze stewią Torras 125g
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Czekolada gorzka z cynamonem  
ze stewią  Torras 125g

Czekolada mleczna z migdałami ze 
stewią Torras 125g

Krem kakaowo - orzechowy ze 
stewią Torras 200g

Czekolada gorzka z owocami 
leśnymi ze stewią  Torras 125g

Czekolada mleczna ze stewią bez 
dodatku cukru Trapa 75g

Czekolada biała ze stewią bez 
dodatku cukru Trapa 75g

Czekolada gorzka 80% kakao ze 
stewią bez dodatku cukru Trapa 
75g

Czekolada mleczna crunchy ze ste-
wią bez dodatku cukru Trapa 75g

Czekolada gorzka ze stewią  
Torras 1 kg

nowość

Czekolada mleczna ze stewią 
Torras 100g
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Czekolada mleczna z migdałami 
ze stewią bez dodatku cukru Trapa 
75g

Czekolada mleczna z orzechami 
laskowymi ze stewią bez dodatku 
cukru Trapa 75g

Bombonierka ze stewią bez dodat-
ku cukru Trapa 115g

Czekolada gorzka 75% kakao z 
ksylitolem bez dodatku cukru 
Xucker 100g

Czekolada mleczna z ksylitolem, 
solą i karmelem bez dodatku cukru 
Xucker 100g

Czekolada mleczna z ksylitolem 
bez dodatku cukru Xucker 100g

Czekolada biała z ksylitolem bez 
dodatku cukru Xucker 100g

Czekolada biała z ksylitolem, 
płatkami kokosowymi i płatkami 
pszennymi bez dodatku cukru 
Xucker 100g
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Żelki o smaku cytryny i mandaryn-
ki bez dodatku cukru Bonelle 90g 

Żelki o smaku jeżyny i truskawki 
bez dodatku cukru Bonelle 90g 

Cukierki polar lodowe bez cukru 
Sula 50g

Cukierki mentolowo-eukaliptuso-
we bez cukru Sula 50g

Cukierki cytrynowo-pomarańczo-
we bez cukru Sula 50g
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Cukierki wieloowocowe twarde 
bez dodatku cukru Stockleys 70g

Cukierki wieloowocowe miękkie 
bez dodatku cukru Stockleys 70g

Cukierki o smaku toffi z nadzie-
niem czekoladowym bez dodatku 
cukru Stockleys 70g

Cukierki o smaku toffi bez dodatku 
cukru Stockleys 70g

Ciastka bez dodatku cukru Florbu 
160g

Ciastka z kawałkami czekolady bez 
dodatku cukru Florbu 44g

Ciastka bez dodatku cukru Florbu 
350g

Ciastka z kawałkami czekolady bez 
dodatku cukru Florbu 185g

Wafelki nadziewane bez dodatku 
cukru Florbu 160g

Wafelki nadziewane kakaowe bez 
dodatku cukru Florbu 160g



MERCATARE

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Maroccan Mint Heath & Heather 
40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Orange Blossom Heath & Heather 
40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Manuka Heath & Heather 40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Coconut Heath & Heather 40g

Herbata ekologiczna White Tea 
Heath & Heather 30g

Herbata ekologiczna Green  
Rooibos Heath & Heather 30g

Herbata ekologiczna Lemon & 
Ginger Heath & Heather 30g

Herbata ekologiczna Imperial 
Matcha Green Tea Heath & Heather 
40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Ginger Heath & Heather 40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Avocado Heath & Heather 40g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Aloe Vera Heath & Heather 40g

nowośćnowość

Herbata ekologiczna Rooibos 
Heath & Heather 30g
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Zagęszczony sok z buraków  
cukrowych Canisius 450g

Herbata ekologiczna Yerba Mate & 
Nettle Heath & Heather 20g

Herbata ekologiczna Green Tea & 
Lemongrass Heath & Heather 30g

nowośćnowość

Herbata ekologiczna Camomile & 
Manuka Heath & Heather 30g

nowość



TOR001 Czekolada biała z truskawkami bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342005731  

TOR002 Czekolada biała z jagodami goji bez dodatku cukru  Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342006325  

TOR003 Czekolada mleczna z migdałami bez dodatku cukru  Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342005632  

TOR005 Czekolada gorzka z ziarnami kakao bez dodatku cukru  Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342006004  

TOR006 Czekolada gorzka z kawą bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342006318  

TOR007 Czekolada gorzka z mango bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342006301  

TOR008 Czekolada gorzka z bananami bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342006011  

TOR014 Czekolada gorzka z pomarańczami bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342002013  

TOR015 Czekolada gorzka z miętą bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342003218  

TOR016 Czekolada biała z kiwi bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342007001  

TOR017 Czekolada gorzka z truskawkami bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 10 23  8410342002174  

TOR021 Czekolada biała bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342005618  

TOR022 Czekolada biała z kokosem bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342002167  

TOR023 Czekolada biała z algami i czarną solą morską bez dodtaku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342004536  

TOR024 Czekolada mleczna bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342005595  

TOR025 Czekolada mleczna z orzechami bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342005625  

TOR026 Czekolada gorzka 72% kakao bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342006585  

TOR027 Czekolada gorzka z róż. pieprzem, cynamonem i chili bez dod. cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342004550  

TOR028 Czekolada gorzka z jabłkiem bez dodatku cukru Torras 75g Torras 75g 12 23  8410342004543  

TOR019 Czekolada gorzka z żurwiną bez dodatku cukru Torras 150g Torras 150g 15 23  8410342005830  

TOR020 Czekolada gorzka z całymi orzechami bez dodatku cukru Torras 150g Torras 150g 15 23  8410342003270  

TOR029 Czekolada gorzka z całymi migdałami bez dodatku cukru Torras 150g Torras 150g 15 23  8410342000156  

TOR009 Czekolada gorzka ze stewią Torras 100g Torras 100g 12 23  8410342007032  

TOR010 Czekolada gorzka z orzechami laskowymi ze stewią Torras 125g Torras 125g 12 23  8410342015006  

TOR011 Czekolada gorzka z owocami leśnymi ze stewią  Torras 125g Torras 125g 12 23  8410342005526  

TOR012 Czekolada mleczna ze stewią Torras 100g Torras 100g 12 23  8410342002259  

TOR013 Czekolada mleczna z migdałami ze stewią Torras 125g Torras 125g 12 23  8410342002266  

TOR031 Czekolada gorzka z cynamonem ze stewią  Torras 125g Torras 125g 12 23  8410342000569  

TOR032 Czekolada gorzka ze stewią Torras 1 kg Torras 1kg 3 23  8410342004765  

TOR018 Krem kakaowo - orzechowy ze stewią Torras 200g Torras 200g 12 23  8410342003508 

TRA001 Czekolada mleczna ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030017 18410679030014

TRA002  Czekolada gorzka 80% kakao ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030031 18410679030038

TRA003 Czekolada biała ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030048 18410679030045

TRA004 Czekolada mleczna crunchy ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030055 18410679030052

TRA005 Czekolada mleczna z migdałami ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030062 18410679030069

TRA006 Czekolada mleczna z orzechami lask. ze stewią bez dodatku cukru Trapa 75g Trapa 75g 35 23  8410679030079 18410679030076

TRA007 Bombonierka ze stewią bez dodatku cukru Trapa 115g Trapa 115g 10 23  8410679031007 18410679031004

XUC001 Czekolada gorzka 75% kakao z ksylitolem bez dodatku cukru Xucker 100g Xucker 100g 10 23  4260248060648 4260248060693

XUC002 Czekolada mleczna z ksylitolem bez dodatku cukru Xucker 100g Xucker 100g 10 23  4260248060624 4260248060631

XUC003 Czekolada mleczna z ksylitolem, solą i karmelem bez cukru Xucker 100g Xucker 100g 10 23  4260248060686 4260248060693

XUC004 Czekolada biała z ksylitolem bez dodatku cukru Xucker 100g Xucker 100g 10 23  4260248060600 4260248060617

XUC005 Czekolada biała z ksylitolem, płatkami kokosowymi i pszennymi bez cukru Xucker 100g 10 23  4260248060662 4260248060679

SUL004 Cukierki cytrynowo-pomarańczowe bez cukru Sula 50g Sula 50g 24 23  4003455003349 4003455003356

SUL005 Cukierki mentolowo-eukaliptusowe bez cukru Sula 50g Sula 50g 24 23  4003455003325 4003455003332

SUL006 Cukierki polar lodowe bez cukru Sula 50g Sula 50g 24 23  4003455003363 4003455003370

STO001 Cukierki wieloowocowe miękkie bez dodatku cukru Stockleys 70g Stockleys 70g 12 23  5060003250715 5060003250630

STO002 Cukierki wieloowocowe twarde bez dodatku cukru Stockleys 70g Stockleys 70g 12 23  5060003250074 5060003250197

STO010 Cukierki o smaku toffi bez dodatku cukru Stockleys 70g Stockleys 70g 12 23  5060003251576 5060003251583

STO011 Cukierki o smaku toffi z nadzieniem czekoladowym bez dodatku cukru Stockleys 70g 12 23  5060003250722 5060003250647

BON001 Żelki o smaku jeżyny i truskawki bez dodatku cukru Bonelle 90g Bonelle 90g 24 23  8006150000770 8006150802893

BON002 Żelki o smaku cytryny i mandarynki bez dodatku cukru Bonelle 90g Bonelle 90g 24 23  8006150000732 8006150802886

FLO001 Ciastka bez dodatku cukru Florbu 160g Florbu 160g 19 23  8411414012763 8411414012760

FLO002 Ciastka bez dodatku cukru Florbu 350g Florbu 350g 6 23  8411414012312 8411414012312

FLO003 Ciastka z kawałkami czekolady bez dodatku cukru Florbu 44g Florbu 44g 40 23  8411414011605 8411414010981

FLO004 Ciastka z kawałkami czekolady bez dodatku cukru Florbu 185g Florbu 185g 14 23  8411414010783 8411414010790

FLO005 Wafelki nadziewane bez dodatku cukru Florbu 160g Florbu 160g 26 23  8411414011940 8411414011940

FLO006 Wafelki nadziewane kakaowe bez dodatku cukru Florbu 160g Florbu 160g 26 23  8411414012275 8411414012275
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HEA001 Herbata ekologiczna Imperial Matcha Green Tea Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609660 15060123607335

HEA002 Herbata ekologiczna Lemon & Ginger Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5060123609509 15060123607373

HEA003 Herbata ekologiczna Rooibos Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5060123609547 15060123607410

HEA004 Herbata ekologiczna Green Rooibos Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5060123609486 15060123607427

HEA005 Herbata ekologiczna White Tea Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5060123609554 15060123607304

HEA006 Herbata ekologiczna Green Tea & Coconut Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609615 15060123607434

HEA007 Herbata ekologiczna Green Tea & Manuka Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609639 15060123607441

HEA008 Herbata ekologiczna Green Tea & Orange Blossom Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609646 15060123607465

HEA009 Herbata ekologiczna Green Tea & Maroccan Mint Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609592 15060123607489

HEA010 Herbata ekologiczna Green Tea & Ginger Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5060123609653 15060123607496

HEA011 Herbata ekologiczna Green Tea & Aloe Vera Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5055486007086 15055486006246

HEA012 Herbata ekologiczna Green Tea & Avocado Heath & Heather 40g Heath & Heather 40g 6 23  5055486007093 15055486006253

HEA013 Herbata ekologiczna Green Tea & Lemongrass Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5055486007178 15055486006338

HEA014 Herbata ekologiczna Yerba Mate & Nettle Heath & Heather 20g Heath & Heather 20g 6 23  5055486007048 15055486006208

HEA015 Herbata ekologiczna Camomile & Manuka Heath & Heather 30g Heath & Heather 30g 6 23  5060123609707 15055486006123

CAN001 Zagęszczony sok z buraków cukrowych Canisius 450g Canisius 450g 12 8 10.81.14.0 8711151085007 
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Mercatare
ul. Skawińska 25 lok.5

31-066 Kraków

tel: (+48) 12 307 07 80
customer@mercatare.pl
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