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Waga dietetyczna została zaprojektowana w celu dokładnego zbadania składników i porcji oraz dla lepszego zrozumienia 
różnych wartości odżywczych (kalorii, sodu, białka, tłuszczu, cholesterolu, węglowodanów, błonnika) poszczególnych dań i 
składników podczas przygotowywania posiłków oraz dla ogólnej informacji dietetycznej. 
 
Produkt ten oferuje kompletną bazę informacji o wartościach odżywczych ok.  1800 rodzajów pokarmów i składników 
sklasyfikowanych zgodnie z USDNA – Amerykańską Bazą Danych o Wartościach Odżywczych wydanie 19. Zawiera ona 
wartości odżywcze najczęściej używanych składników, pokarmów oraz płynów. 
 
Ponadto dzięki wbudowanej pamięci o pojemności 99 zapisów możliwe jest wprowadzenie wielu dodatkowych danych na 
temat pożywienia i przechowywania ich przez dłuższy czas w pamięci. 
 
Baterie znajdują się pod spodem wagi. Sprawdź czy została wyjęta folia zabezpieczjąca baterie. Jeśli na wyświetlaczu 
pojawi się symbol wyczerpanych baterii, należy je wymienić na nowe. Pamiętaj, aby wymieniać obie baterie, a nie tylko 
jedną. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje, że sprzęt ten oraz bateria 
po okresie ich użytkowania nie mogą być umieszczane z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 
domowego. Użytkownik obowiązany jest do oddania ich prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbierania, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą 
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 
 
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- Waga wyposażona jest w bardzo precyzyjne czujniki strunowe 
- Platforma z hartowanego szkła o grubości 4 mm 
- Waga maksymalna: 3000 g / 105,8 oz     
- Minimalna waga: 20 g 
- Dokładność: 1 g / 0,1 oz  
- Jednostki wagi: g – kg – oz – Lb&oz  
- Informacja o ponad 1800 pokarmach i składnikach 
- 9 wartości odżywczych 
- Pamięć: 99 wpisów 
- Zasilanie: 4 x 1,5V AAA (nie znajdują się w zestawie) 
 
OPIS KLAWIATURY 

1. KLAWIATURA NUMERYCZNA 
 

 
 
2. KLAWISZE FUNKCYJNE 

ON / TARE / OFF  Przycisk włączający, wyłączający oraz funkcja tarowania 
M +     Przycisk do zapisana wartości odżywczej w pamięci (do 99 wpisów) 
MR    Przycisk przywołujący wartości odżywcze zapisane w pamięci 
G / oz / wt  Przycisk zmiany jednostek wagi oraz włączania trybu ważenia 
CLR / MC Przycisk anulowana błędnie wprowadzonego kodu pożywienia oraz oczyszczenia 

pamięci 
 
 

 
WŁĄCZANIE WAGI 
 
1.ZASILANIE 
W celu włączenia wagi przesuń dźwignię znajdującą się pod wagą na pozycję „ON” – włączona.  
 
 
2. URUCHAMIANIE WAGI 
Wciśnij przycisk ON / TARE / OFF w celu uruchomienia wagi. Na 
wyświetlaczu pojawią się na ok. 1 sekundę wszystkie symbole.  
 
 
 
 
WYŁĄCZANIE WAGI 
W celu wyłączenia wagi wciśnij przycisk ON / TARE / OFF  przez ok. 2 sekundy. 
Uwaga: Waga wyłączy się automatycznie jeżeli nie będzie używana przez ok. 60 sekund. Wyłączanie wagi za pomocą 
przycisku zapewni dłuższą żywotność baterii. 
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3. FUNCKJA TAROWANIA 
Funkcja tarowania służy do zważenia produktu znajdującego się np. w naczyniu. Umieść puste naczynie na wadze, a 
następnie wciśnij przycisk ON / TARE / OFF . Na wyświetlaczu pojawi się 0g / 0z. 
 

 
 
4. WYBÓR JEDNOSTEK WAGI (g/oz/wt) 
Przy włączonej wadze wciśnij przycisk g/oz/wt w celu przełączenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami wagi.  
 

 
 
 
5. WAŻENIE 
 
(1) Umieść wagę na równej i twardej powierzchni  
 
 
 
(2) Wciśnij przycisk ON / TARE / OFF 

 
(3) Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się 0g / 0.0 oz  
 
 
 
 
 
(4) Umieść produkt na wadze  
 
 
(5) Na wyświetlaczu pojawi się waga produktu  
 
 
 
 
Uwaga: z uwagi na fakt, że wagę można nieświadomie uruchomić za pomocą przycisku dotykowego, zalecamy 
wyłączanie wagi po zakończeniu ważenia za pomocą suwaka znajdującego się pod wagą. Pozycja „OFF” – 
wyłączona. 
 
5. WAŻENIE KILKU PRODUKTÓW NA JEDNEJ SZALCE 
W celu zważenia kilku różnych produktów na jednej szalce należy po zważeniu pierwszego i przed dodaniem kolejnego 
produktu wcisnąć przycisk ON / TARE / OFF. 
UWAGA: Proszę pamiętać, że pomimo wyświetlania 0g podczas tarowania, maksymalna waga nadal wynosi 3 kg. 
 

 
 
 
 

 



 4 

 
7. WYŚWIETLANIE WARTOŚCI ODŻYWCZYCH 
 
(1) Umieść produkt na wadze 
 
 
 
 
(2) W razie potrzeby wykasuj kod wciskając na krótko przycisk CLR / MC. Na 
wyświetlaczu pojawi się kod 0000 
 
 
 
 
(3) Sprawdź kod pożywienia w tabeli znajdującej w dalszej części instrukcji. 
 
 
(4) Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz czterocyfrowy kod. 
 
 
 
 
 
 
(5) Na wyświetlaczu pojawią się poszczególne wartości odżywcze: kalorie (KCAL), 
zawartość soli (SALT), białka (PROT), tłuszczu (FAT), węglowodanów (CARB), 
cholesterolu (CHOL), błonnika (FIBR), cukru (SUGAR), wartość GI (GI). 
 
 
8. ZAPISYWANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ W PAMIĘCI 
(1) Powtórz kroki od 1 – 5 z poprzedniego działu. 
(2) Wciśnij przycisk M+, aby zapisać wartość odżywczą w pamięci 
(3) W górnej lewej części wyświetlacza pojawi się „M01”, co potwierdza zapis w pamięci. W celu zapisania innych 
wartości, powtórz powyższe kroki.  

 
 
 
 
 
9. ODCZYTYWANIE WARTOŚCI ODŻYWCZYCH Z PAMIĘCI 
(1) Wciśnij przycisk MR, aby zobaczyć łączną wartość odżywczą zapisaną w pamięci. 
(2) Obok symbolu pamięci pojawi się symbol ∑ co oznacza, że wyświetla się łączna wartość odżywcza zapisana w pamięci. 
(3) Na wyświetlaczu pojawią się łączne dane poszczególnych wartości odżywczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
1. Funkcja zapisu dotyczy wyłącznie wartości odżywczych. Nie jest wyświetlana łączna masa produktów. 
2. Wciśnij przycisk g / oz / wt, aby wrócić do trybu ważenia.
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10. USUWANIE PAMIĘCI 
Usuwanie kodu pożywienia 
 
W celu usunięcia błędnie wprowadzonego kodu pożywienia należy przy włączonej wadze wcisnąć i przytrzymać przycisk 
CLR/MC. 
 

 
 
Kasowanie pamięci 
 
1. Powtórz kroki od 1 – 3 z sekcji „8. Zapisywanie wartości odżywczej w pamięci” 
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na ok. 2 sekundy przycisk CLR/MC 
3. Pamięć zostanie wyczyszczona 

 
 

 
11. WYŚWIETLACZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod produktu 

Numer pamięci 

Kalorie Sól 

Waga 

Symbol pamięci 

Symbol łącznej 
pamięci 

Tłuszcz 

Błonnik 

Cholesterol 

Wartość GI 

Cukier Węglo-
wodany 

Białko 
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SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 
 

                                                                      
   Wymień baterię na nową   Przeciążenie wagi     Wartość odżywcza poza zakresem 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA I PRZECHOWYWANIA WAGI 
 
Wagę należy stawiać na twardej i płaskiej powierzchni, co zapewni wiarygodne i dokładne wskazania. 
Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie wolno dopuścić do dostania się wody do wnętrza wagi. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia klawiatury. 
Nie wolno używać chemicznych i ściernych czyszczących. 
Nie wolno zanurzać wagi w wodzie ani wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Nie wolno upuszczać wagi lub narażać jej na uderzenia, ponieważ może to uszkodzić wagę. 
Wagę należy przechowywać w pozycji poziomej. 
Usuń baterie z wagi jeżeli nie będzie używana przez dłuższy czas. 
Wagi nie można używać w celach handlowych. 
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Nazwa produktu Kod Jabłka mrożone, niesłodzone, podgrzane 0064 
NAPOJE Jabłka mrożone, niesłodzone, na zimno 0065 
Sok acerola 0001 Jabłka, surowe, ze skórką 0066 
Piwo jasne 0002 Jabłka, surowe, bez skórki 0067 
Piwo jasne, Bud jasny 0003 Sok jabłkowy, w puszce, słodzony, z solą 0069 
Whiskey sour, w puszce 0004 Sok jabłkowy, w puszce, słodzony, bez soli 0070 
Wino deserowe, wytrawne 0005 Nektar morelowy, w puszce z wit. C 0071 
Wino deserowe, słodkie 0006 Nektar morelowy, w puszce bez wit. C 0072 
Wino stołowe 0007 Morele, suszone, niegotowane 0073 
Wino stołowe, czerwone 0008 Morele, mrożone, słodzone 0074 
Wino stołowe, białe 0009 Morele, surowe 0075 
Napój sojowy 0010 Avocado, surowe 0076 
Bulion wołowy, sok pomidorowy w puszce 0011 Banany, surowe 1801 
Syrop czekoladowy 0012 Banany, suszone lub proszek 1802 
Syrop czekoladowy z pełnotłustym mlekiem 0013 Jeżyny, mrożone, niesłodzone 0077 
Kakao w proszku, bez cukru 0014 Jeżyny, surowe 0078 
Kakao w proszku 0015 Sok z jeżyn, w puszce 0079 
Kakao w proszku z wodą 0016 Jeżyna popielica, syrop w puszce 0080 
Kawa rozpuszczalna 0017 Jeżyna popielica, mrożona, niesłodzona 0081 
Kawa rozpuszczalna z wodą 0018 Owoc drzewa chlebowego, surowy 0082 
Kawa rozpuszczalna z cykorią 0019 Owoce kandyzowane 0083 
Kawa rozpuszczalna z cykorią, z wodą 0020 Czerymoja, surowa 0084 
Napój kukurydziany 0021 Wiśnie, kwaśne, czerwone, mroż., niesłodz. 0085 
Sok żurawinowy w butelce 0022 Żołądek drobiowy, surowy  0086 
Sok żurawinowy, mrożony koncentrat 0023 Żurawina, suszona, w puszce, niesłodzona 0087 
Sok żurawinowo-jabłkowy w butelce 0024 Żurawina, surowa 0088 
Sok żurawinowo-morelowy w butelce 0025 Sok żurawinowy, w puszce, niesłodzony 0089 
Sok żurawinowo-winogronowy w butelce 0026 Sok żurawinowo-pomarańczowy w puszce 0090 
Mrożony jogurt czekoladowy 0027 Czarne porzeczki, surowe 0091 
Lemoniada, mrożony koncentrat, różowa 0028 Porzeczki, czarne i białe, surowe 0092 
Lemoniada, mrożony koncentrat, różowa, z wodą 0029 Koryntki, suszone 0093 
Lemoniada, mrożony koncentrat, biała 0030 Owoce duriana, surowe lub mrożone 0094 
Lemoniada, w proszku, niskokaloryczna 0031 Owoce czarnego bzu, surowe 0095 
Lemoniada w proszku z wodą 0032 Feijoa, urowe 0096 
Lemoniada w proszku 0033 Figi, w puszce z syropem i wodą 0097 
Napój lemoniadowy w proszku 0034 Figi, surowe 0098 
Napój słodowy 0035 Sałatka owoc., w puszce, w gęstym syropie 0099 
Napój słodowy, czekoladowy w proszku 0036 Sałatka owoc., w puszce, w rzadkim syropie 0100 
Napój słodowy, naturalny, w proszku 0037 Agrest, surowy 0101 
Napój pomarańczowy 0038 Sok z grejpfruta, w puszce, słodzony 0102 
Napój pomarańczowy w puszcze z dod. wit. C 0039 Sok z grejpfruta, w puszce, niesłodzony 0103 
Napój pomarańczowo-morelowy w puszce 0040 Sok z grejpfruta, wyciskany 0104 
Napój pomarańczowo-ananasowy, w puszce 0041 Sok z różowego grejpfruta, wyciskany 0105 
Napój ryżowy, Rice dream, w puszce 0042 Grejpfrut, surowy z Florydy 0106 
Shake truskawkowy 0043 Nektar z Guanabany, w puszce 0107 
Shake czekoladowy 0044 Nektar z guawy, w puszce 0108 
Shake waniliowy 0045 Sos z guawy , pieczony 0109 
Napój dla sportowców o smaku owocowym 0046 Guawa, surowa 0110 
Napój o smaku truskawkowym w proszku 0047 Guawa, truskawki, surowe 0111 
Parzona herbata z destylowanej wody 0048 Czapetka kuminowa, surowa 0112 
Parzona herbata z wody z kranu 0049 Jujuba, suszona 0113 
Parzona herbata, rumiankowa 0050 Jujuba, surowa 0114 
Herbata ekspresowa w proszku, niesłodzona 0051 Kumkwat, surowy 0115 
Herbata ekspr. w proszku, niesłodzona. przygot. 0052 Sok cytrynowy, w puszcze lub butelce 0116 
Woda w butelce 0053 Sok cytrynowy, wyciskany 0117 
Woda w butelce, Perrier 0054 Skórka cytrynowa, surowa 0118 
Woda w butelce, źródlana 0055 Cytryna ze skórką, surowa 0119 
Woda pitna, z kranu 0056 Cytryna bez skórki, surowa 0120 
Woda komunalna, z kranu 0057 Liczi chińskie, surowe 0121 
Woda ze studni 0058 Jeżynomaliny, mrożone 0122 
Whiskey sour mix, w butelce 0059 Owoce longana, suszone 0123 
Whiskey sour mix, w proszku  0061 Owoce longana, surowe 0124 
Owoce i soki Miszpelnik japoński, surowy 0125 
Jabłka w puszce, słodz., w plasterkach, podgrzane 0062 Owoce mamey, surowe 0126 
Jabłka w puszce, słodzone, w plasterkach, na zimno 0063 Nektar z mango, w puszce 0127 
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Mango, surowe 0128 Sok z mandarynek, w puszce, słodzony 0193 
Mangostan, syrop w puszce 0129 Sok z mandarynek, wyciskany 0194 
Wiśnie Maraschino, w puszce 0130 Arbuz, surowy 0195 
Borówki ohelo, surowe 0131 Drób i produkty mleczne 
Oliwki, piklowane, w puszce lub butelce,zielone 0132 Ser, niebieski 0196 
Oliwki, dojrzałe, w puszce 0133 Kurze nóżki, gotowane 0197 
Sok pomarańczowy, schłodzony, z koncentratu 0134 Kurczak, w puszce, bez bulionu 0198 
Sok pomarańczowy, w puszcze, niesłodzony 0135 Kapłony, podroby z kurczaka 0199 
Napój pomarańczowy 0136 Kapłony z kurczaka, mięso i skóra 0200 
Sok pomarańczowy, wyciskany 0137 Kurczak w puszce, samo mięso z bulionem 0201 
Skórka pomarańczowa, surowa 0138 Serce kurze 0202 
Pomarańcze, surowe, ze skórką 0139 Wątroba z kurczaka 0203 
Nektar z papai, w puszce 0140 Pieczone podroby z kurczaka 0204 
Papaja, surowa 0141 Pieczony kurczak, samo mięso 0205 
Nektar brzoskwiniowy, w puszce, z wit. C 0142 Pieczony kurczak, mięso i skóra 0206 
Nektar brzoskwiniowy, w puszce, bez wit. C 0143 Duszone podroby z kurczaka 0207 
Brzoskwinie, w puszce, z wodą i kawałkami 0144 Duszony kurczak, samo mięso 0208 
Brzoskwinie, w puszce, gęsty syrop 0145 Duszony kurczak, mięso i skóra 0209 
Brzoskwinie, w puszce, z sokiem i kawałkami 0146 Kaczka domowa, wątroba 0210 
Brzoskwinie, suszone, nie gotowane 0147 Kaczka domowa, samo mięso 0211 
Brzoskwinie, mrożone, w plasterkach, słodzone 0148 Kaczka domowa, mięso i skóra 0212 
Brzoskwinie, surowe 0149 Pierś z dzikiej kaczki, samo mięso 0213 
Nektar gruszkowy, w puszce, z wit. C 0150 Pierś z dzikiej kaczki, mięso i skóra 0214 
Nektar gruszkowy, w puszce, bez wit. C 0151 Gęś domowa, samo mięso 0220 
Gruszki, azjatyckie, surowe 0152 Gęś domowa, mięso i skóra 0221 
Gruszki, w puszce, gęsty syrop 0153 Wątroba z gęsi, surowa 0222 
Gruszki, w puszce, z sokiem i kawałkami 0154 Perliczka, samo mięso 0223 
Gruszki, surowe 0155 Perliczka, mięso i skóra 0224 
Śliwa daktylowa, japońska, suszona 0156 Pierś z bażanta, samo mięso, surowe 0225 
Śliwa daktylowa, japońska, surowa 0157 Udo z bażanta, samo mięso, surowe 0226 
Śliwa daktylowa, surowa 0158 Bażant, samo mięso, surowy 0227 
Ananas, w puszce, z wodą i kawałkami 0159 Bażant, mięso i skóra, surowy 0228 
Ananas, w puszce, z sokiem, odcedzony 0160 Pierś z przepiórki, samo mięso, surowe 0229 
Ananas, w puszce, z sokiem i kawałkami 0161 Pierś z gołębia, samo mięso, surowe 0230 
Ananas, mrożony, w kawałkach, słodzony 0162 Mięso z gołębia, surowe 0231 
Ananas, surowy, wszystkie rodzaje 0163 Mięso i skóra z gołębia, surowe 0232 
Ananas, surowy, extra słodki 0164 Indyk w sosie, mrożony 0233 
Ananas tradycyjny, surowy 0165 Podroby z indyka, surowe 0234 
Pitanga (goździkowiec), surowa 0166 Indyk, samo mięso, surowe 0235 
Figa rajska, gotowana 0167 Indyk, mięso i skóra, surowe 0236 
Figa rajska, surowa 0168 Indyk, sama skóra, surowa 0237 
Śliwki, w puszce, gęsty syrop, odcedzone 0169 Żołądek indyczy, surowy 0238 
Śliwki suszone, niegotowane 0170 Serce indycze, surowe 0239 
Śliwki, surowe 0171 Wątróbka indycza, surowa 0240 
Granat, surowy 0172 Młody indyk, sama skóra, surowa 0241 
Opuncja, surowa 0173 Młody indyk, samo mięso, surowe 0242 
Pomelo, surowe 0174 Młody indyk, mięso i skóra, surowe 0243 
Rodzynki, złote bezpestkowe 0175 Młody indyk, sama skóra, surowa, pieczona 0244 
Rodzynki, z pestkami 0176 Kostka sera 0246 
Rodzynki bezpestkowe 0177 Ser, Brie 0247 
Rambutan, w puszce, z syropem 0178 Ser, Camembert 0248 
Maliny, mrożone, czerwone, słodzone 0179 Ser, Caraway 0249 
Maliny, surowe 0180 Ser, Cheddar 0250 
Rabarbar, mrożony, gotowany, z cukrem 0181 Ser, Cheshire 0251 
Rabarbar, surowy 0182 Ser, Colby 0252 
Czapetka, surowa 0183 Ser, wiejski, ze śmietaną i owocami 0253 
Hibiskus szczawiowy, surowy 0184 Ser, śmietanowy 0254 
Owoc guanabana, surowy 0185 Ser, śmietanowy, beztłuszczowy 0255 
Truskawki, mrożone, słodzone, w plasterkach 0186 Ser, Edam 0256 
Truskawki, mrożone, słodzone, w całości 0187 Ser, feta 0257 
Truskawki, mrożone, niesłodzone 0188 Ser, Fontina 0258 
Truskawki, surowe 0189 Ser, Gjetost 0259 
Owoc flaszowca łuskowatego, surowy 0190 Ser kozi, twardy 0260 
Nektar z tamaryndy, w puszce 0191 Ser kozi, średnio twardy 0261 
Tamarynda, surowa 0192 Ser kozi, miękki 0262 
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Ser, Gouda 0263 Mąka ze słodu jęczmiennego 0335 
Ser, Gruyere 0264 Jęczmień łuskany 0336 
Ser, Limburger 0265 Jęczmień obrany, pieczony 0337 
Ser, z małą zawart. tłuszczu, Cheddar lub Colby 0266 Jęczmień obrany, surowy 0338 
Ser, z małą zawart. sodu, Cheddar lub Colby 0267 Biszkopty, wielozbożowe 0339 
Ser meksykański, Queso Anejo 0268 Biszkopty z mąki pszennej lub maślane 0340 
Ser meksykański, Queso Asadero 0269 Farsz z chleba kukurydzianego 0343 
Ser meksykański, Queso Chihuahua 0270 Chleb pszenny, pieczony 0344 
Ser, Monterey 0271 Chleb kukurydziany 0346 
Ser,Mozzarella z odtłuszczonego mleka 0272 Chleb ze śruty pszennej 0347 
Ser,Mozzarella z pełnotłustego mleka 0273 Chleb jajeczny 0348 
Ser, Muenster 0274 Chleb jajeczny, pieczony 0349 
Ser, Neufchatel 0275 Chleb Irish soda 0350 
Ser, Parmesan, tarty 0276 Chleb włoski 0351 
Ser, Parmesan, twardy 0277 Chleb z otrębów owsianych 0352 
Ser, Parmesan, rozdrobniony 0278 Chleb z otrębów owsianych, pieczony 0353 
Ser, Pimento 0279 Chleb z mąki owsianej 0354 
Ser, szwajcarski, dojrzewający 0280 Chleb z mąki owsianej, pieczony 0355 
Ser, Port de Salut 0281 Chleb typu pita, biały, wzbogacony 0356 
Ser, Provolone 0282 Chleb typu pita, biały, niewzbogacony 0357 
Ser, Ricotta, z odtłuszczonego mleka 0283 Chleb typu pita, pełnoziarnisty 0358 
Ser, Ricotta, z pełnotłustego mleka 0284 Chleb z zawartością glutenu 0359 
Ser, Romano 0285 Chleb z zawartością glutenu, pieczony 0360 
Ser, Roquefort 0286 Pumpernikiel 0361 
Ser szwajcarski 0287 Pumpernikiel pieczony 0362 
Ser, Tilsit 0288 Chleb z rodzynkami, wzbogacony 0363 
Śmietana średniotłusta w płynie 0291 Chleb z rodzynkami, wzbogacony, pieczony 0364 
Śmietana w płynie, mocno bita 0292 Chleb z rodzynkami, nie wzbogacony 0365 
Śmietana w płynie, lekko bita 0293 Chleb z otrębów ryżowych 0371 
Śmietana odtłuszczona 0294 Chleb z otrębów ryżowych, pieczony 0372 
Kwaśna śmietana, z kulturami bakterii 0295 Chleb żytni 0373 
Bita śmietana w sprayu 0297 Chleb żytni, pieczony 0374 
Bita śmietana, mrożona 0298 Chleb pszenny 0375 
Ajerkoniak 0299 Chleb z otrębów pszennych 0376 
Maślanka 0300 Chleb z kiełków pszenicy 0377 
Napój mleczny, czek., gorące kakao, domowy 0301 Chleb z kiełków pszenicy, pieczony 0378 
Mleko czekoladowe w płynie, gotowe 0302 Chleb jasny, gotowy, pieczony 0379 
Mleko czekoladowe w płynie, gotowe, niskotłuszcz. 0303 Chleb pełnoziarnisty wg przepisu 0380 
Mleko skondensowane w puszce, słodzone 0306 Tarta śniadaniowa, niskotłuszczowa 0381 
Mleko zagęszczone w puszce, odtłuszczone 0307 Kasza gryczana 0382 
Mleko zagęszczone w puszce, z wit. A 0308 Lekkie ciasto biszkoptowe, gotowe 0383 
Mleko zagęszczone w puszce, bez wit. A 0309 Lekkie ciasto biszkoptowe, sucha mieszanka 0384 
Mleko w proszku, odtłuszczone 0310 Lekkie ciasto biszkopt., sucha miesz., przepis 0385 
Mleko w proszku, odtłuszczone, z wit. A 0311 Ciasto marchewkowe, sucha mieszanka 0387 
Mleko w proszku, odtłuszczone, bez wit. A 0312 Ciasto z nadzieniem wiśniowym i pol. czek. 0388 
Mleko w proszku, odtłuszczone, normalne z wit.A 0313 Ciasto czekoladowe, gotowe z polewą czek. 0389 
Mleko w proszku, odtłuszczone, normalne bez wit.A 0314 Ciastko czekoladowe, sucha miesz. pudding 0390 
Mleko w proszku, pełnotłuste 0315 Ciastko czekoladowe, sucha mieszanka 0391 
Mleko kozie w płynie 0316 Ciasto czekoladowe wg przepisu bez pol.czek 0392 
Mleko ludzkie, w płynie 0317 Ciasto owocowe, gotowe 0393 
Mleko z bawoła, w płynie 0318 Ciasto z niemieckiej czek., sucha miesz. 0394 
Mleko z niską zawartością sodu, w płynie 0319 Piernik, sucha mieszanka  0395 
Mleko owcze w płynie 0320 Piernik wg przepisu 0396 
Posypka z sera parmezan, odtłuszczonego 0321 Ciasto marmurkowe, sucha miesz., pudding 0397 
Kwaśna śmietana, odtłuszczona 0323 Babka, gotowa, maślana 0398 
Kwaśna śmietana, light 0324 Babka, gotowa, odtłuszczona 0399 
Kwaśna śmietana, obniżona zawartość tłuszczu 0325 Biszkopciki z kremem 0400 
Serwatka, słodka, w płynie 0328 Biszkopt, gotowy 0401 
Jogurt czekoladowy z odtłuszczonego mleka 0329 Biszkopt, wg przepisu 0402 
Sucharki 0330 Białe ciasto, sucha mieszanka, typ pudding 0403 
Produkty zbożowe Białe ciasto, sucha mieszanka, zwykłe 0404 
Mąka ararutowa 0331 Babka, wg przepisu, z polewą czekoladową 0405 
Obwarzanek, z cynamonem i rodzynkami 0332 Babka, sucha mieszanka, typ pudding 0406 
Obwarzanek, z cynamonem i rodzynkami, opiekany 0333 Babka, sucha mieszanka, zwykła, wzbogac. 0407 
Mąka jęczmienna 0334 Babka, sucha miesz., zwykła, niewzbogacona 0408 
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Banka, wg przepisu, bez polewy 0409 Ciasto duńskie, z cynamonem, wzbogacone 0481 
Babka, sucha mieszanka, light 0410 Ciasto duńskie, z cynamonem, niewzbogac. 0482 
Płatki śniadaniowe, Bran Flakes 0411 Ciasto duńskie, z owocami, wzbogacone 0483 
Płatki śniadaniowe, Corn Flakes, niskosodowe 0412 Muffinki, pszeniczne 0484 
Płatki śniadaniowe, Cheerios 0413 Muffinki, pszeniczne, pieczone 0485 
Płatki śniadaniowe, Cookie Crisp 0414 Tost francuski, mrożony 0486 
Płatki śniadaniowe, Corn Chex 0415 Baton z muesli, twardy, z migdałami 0487 
Płatki śniadaniowe, Kix 0416 Baton z muesli, twardy, z wiórkami czek. 0488 
Płatki śniadaniowe, Trix 0417 Baton z muesli, twardy, z orzechami 0489 
Płatki śniadaniowe, Wheat Chex 0418 Mamałyga, w puszce, biała 0490 
Płatki śniadaniowe, Wheaties 0419 Mamałyga, w puszce, biała 0491 
Płatki śniadaniowe, Malt-o-meal, Crispy Rice 0420 Ciastko Hush Puppies, wg przepisu 0492 
Płatki śniadaniowe, Puffed Hashi/Kellogg 0421 Rożki do lodów, z ciasta lub wafla 0493 
Płatki śniadaniowe, Quaker, Cap’n Crunch 0422 Rożki do lodów, z cukrem, rolowane 0494 
Płatki śniadaniowe, Roman Meal 0423 Środki zakwaszające, soda oczyszczona 0495 
Płatki śniadaniowe, Toasty O’s 0424 Środki zakwaszające, wodorowinian potasu 0496 
Płatki śniadaniowe, Wheatena, z wodą 0425 Makaron, gotowany, wzbogacony 0497 
Płatki śniadaniowe, Wheatena, suche 0426 Makaron, suchy, wzbogacony 0498 
Płatki śniadaniowe, pełnoziarniste Hot Nat 0427 Makaron, suchy, nie wzbogacony 0499 
Sernik gotowy 0428 Makaron, pełnoziarnisty, wzbogacony 0502 
Sernik na zimno z proszku 0429 Makaron, pełnoziarnisty, nie wzbogacony 0503 
Ciasto kawowe, serowe 0430 Proso, gotowane 0504 
Ciasto kawowe, owocowe 0431 Proso, surowe 0505 
Ciasteczka Brownies, wg przepisu 0432 Muffinka, z jagodami 0506 
Ciasteczka maślane, gotowe, wzbogacone 0433 Muffinka, kukurydziana, gotowa 0508 
Ciasteczka maślane, gotowe, nie wzbogacone 0434 Kluski lane, jajeczne, gotowane, z solą 0509 
Ciasteczka, wafle czekoladowe 0438 Kluski lane, jajeczne, gotowane, bez soli 0510 
Ciasteczka, Fig Bars 0439 Kluski lane, jajeczne, suche, wzbogacone 0511 
Ciasteczka, Fortune 0440 Kluski lane, jajeczne, suche, nie wzbogacone 0512 
Ciasteczka, Gingersnaps 0441 Kluski lane, jaj., got., ze szpinakiem, wzbogac 0513 
Ciasteczka z melasą 0442 Kluski lane, jaj., suche, ze szpin., wzbogac 0514 
Ciasteczka owsiane, gotowe, zwykłe 0443 Kluski japońskie, Soba, gotowane 0515 
Ciasteczka owsiane, sucha mieszanka 0444 Kluski japońskie, Soba, suche 0516 
Ciasteczka z masłem orzechowym, zwykłe 0447 Kluski japońskie, Somen, gotowane 0517 
Ciasteczka z masłem orzechowym, mrożone ciasto 0448 Kluski japońskie, Somen, suche 0518 
Ciasteczka z rodzynkami, miękkie 0449 Otręby owsiane, pieczone 0519 
Ciasteczka z cukrem, z mrożonego ciasta 0450 Otręby owsiane, surowe 0520 
Ciasteczka z cukrem, z mrożonego ciasta, pieczone 0451 Mąka owsiana, częściowo łuskane 0521 
Otręby kukurydziane, surowe 0452 Owies 0522 
Mąka kukurydziana, odkiełkowana, żółta 0453 Naleśniki, na maśle, wg przepisu 0524 
Mąka kukurydziana, masa, biała 0454 Naleśniki, zwykłe, wg przepisu 0525 
Mąka kukurydziana, masa, żółta 0455 Naleśniki, dietetyczne, sucha mieszanka 0526 
Mąka kukurydziana, pełnoziarnista, biała 0456 Makaron Pasta, kukurydziany, gotowany 0527 
Mąka kukurydziana, pełnoziarnista, żółta 0457 Makaron Pasta, kukurydziany, suchy 0528 
Kukurydza, biała 0458 Makaron Pasta, domowy, z jajek, gotowany 0530 
Kukurydza, żółta 0459 Spód z kruchego ciasta, sucha mieszanka 0532 
Mączka kukurydz., podkiełkowana, wzbogac., biała 0462 Placek wiśniowy, wg przepisu 0533 
Mączka kukurydz., podkiełkowana, wzbogac., żółta 0463 Placek z kremem czekoladowy, gotowy 0534 
Mączka kukurydz., podkiełkowana, biała 0464 Placek z kremem kokosowym, gotowy 0535 
Mączka kukurydz., podkiełkowana, żółta 0465 Placek, z budyniem kokosowy, gotowy 0536 
Mączka kukurydziana, pełnoziarnista, biała 0466 Placek z kremem jajecznym, gotowy 0537 
Mączka kukurydziana, pełnoziarnista, żółta 0467 Placek smażony z wiśniami 0538 
Krakersy żytnie, wafle, wysuszone 0468 Pierożek z nadzieniem bakaliowym, wg przep. 0539 
Krakersy, stand. 0469 Placek brzoskwiniowy 0540 
Krakersy pszeniczne, niska zawartość soli 0470 Placek z orzechami pekan, gotowy 0541 
Krakersy pszeniczne, zwykłe 0471 Placek z orzechami pekan, wg przepisu 0542 
Krakersy pszeniczne, pełnoziarniste 0472 Placek z dyni, gotowy 0543 
Krakersy pszeniczne, pełnoziarniste, niska zaw. soli 0473 Placek z dyni, wg przepisu 0544 
Baton ryżowy, chrupki 0474 Placek z kremem waniliowym, wg przepisu 0545 
Croissant, z jabłkami 0475 Popcorn, prażony 0546 
Croissant, z masłem 0476 Popcorn, z karmelem, z orzechami 0548 
Croissant, z serem 0477 Popcorn, z karmelem, bez orzechów 0549 
Grzanki, zwykłe 0478 Popcorn o smaku serowym 0550 
Grzanki, wysuszone 0479 Bułeczka popover, sucha miesz., wzbogac. 0551 
Ciasto duńskie, z serem 0480 Bułeczka popover, sucha miesz., niewzbogac. 0552 



 11 

Precle, twarde, jasne, solone 0553 Placki tortilla, gotowe do pieczenia, kukurydz. 0618 
Precle, twarde, pełnoziarniste 0554 Placki tortilla, gotowe do pieczenia 0619 
Ciasto francuskie, mrożone, gotowe do pieczenia 0555 Placki tortilla, gotowe do piecz., bez wapnia 0620 
Ciasto francuskie, mrożone, upieczone 0556 Mix orzechowo-owocowy, tropikalny 0621 
Komosa ryżowa 0557 Pszenżyto 0622 
Otręby ryżowe, surowe 0558 Mąka z pszenżyta, pełnoziarnista 0623 
Ciasteczka z brązowego ryżu, z gryką 0559 Gluten pszenny 0624 
Ciasteczka z brązowego ryżu, z kukurydzą 0560 Wafle, maślane, mrożone, z kuch. mikrofal. 0625 
Ciasteczka z brązowego ryżu, wieloziarniste 0561 Wafle, maślane, mrożone, pieczone 0626 
Ciasteczka z brązowego ryżu, zwykłe 0562 Wafle, zwykłe, mrożone, z kuch. mikrofalowej 0627 
Ciasteczka z brązowego ryżu, z żytem 0563 Wafle, zwykłe, wg przepisu 0628 
Ciasteczka z brązowego ryżu, z sezamem 0564 Otręby pszenne, surowe 0629 
Mąka z brązowego ryżu 0565 Mąka pszenna, pełnoziarnista 0630 
Mąka z białego ryżu 0566 Chleb z mąki pszennej, niewzbogacony 0631 
Kluski ryżowe, gotowane 0567 Chleb z mąki pszennej, jasny, wzbogacony 0632 
Kluski ryżowe, suche 0568 Ciasto z mąki pszennej, jasne, wzbogacone 0633 
Ryż brązowy, długoziarnisty, gotowany 0569 Kiełki pszenicy, surowe 0634 
Ryż brązowy, długoziarnisty, surowy 0570 Pszenica, twarda 0635 
Ryż brązowy, średnioziarnisty, gotowany 0571 Zupy i sosy 
Ryż brązowy, średnioziarnisty, surowy 0572 Sos Adobo Fresco 0639 
Ryż biały, kleisty, gotowany 0573 Białko jajka, surowe, świeże 0640 
Ryż biały, kleisty, surowy 0574 Jajko całe, surowe, świeże 0641 
Ryż biały, długoziarnisty, zwykły, gotowany 0575 Bulion rybny 0642 
Ryż biały, średnioziarnisty, gotowany 0576 Sos do pieczenia „Au Jus”, z puszki 0643 
Ryż biały, średnioziarnisty, gotowany, niezwbogac. 0577 Sos do pieczenia „Au Jus”, suchy 0644 
Ryż biały, średnioziarnisty, surowy, niezwbogac. 0578 Sos do pieczenia wołowiny, z puszki 0645 
Ryż biały, krótkoziarnisty, gotowany 0579 Sos do pieczenia, brązowy, błysk., w proszku 0646 
Ryż biały, krótkoziarnisty, gotowany, niewzbogacony 0580 Sos do pieczenia, brązowy, w proszku 0647 
Ryż biały, krótkoziarnisty, surowy 0581 Sos do pieczenia kurczaka, z puszki 0648 
Ryż biały, krótkoziarnisty, surowy, niewzbogacony 0582 Sos do pieczenia kurczaka, suchy 0649 
Ryż biały, z makaronem, gotowany 0583 Sos do pieczenia indyka, błysk., suchy 0651 
Ryż biały, z makaronem, suchy 0584 Sos do pieczenia mięsa lub drobiu, wg przep. 0652 
Bułeczki, jajeczne 0585 Sos do pieczenia, grzybowy, z puszki 0653 
Bułeczki, z otrębów owsianych 0586 Sos do pieczenia, grzybowy, w proszku 0654 
Bułeczki, żytnie 0587 Sos do pieczenia, cebulowy, w proszku 0655 
Bułeczki, pszenne 0588 Sos do pieczenia, wieprzowiny, suchy 0656 
Bułeczki, pełnoziarniste 0589 Sos do pieczenia indyka, z puszki 0657 
Bułeczki francuskie 0590 Sos do pieczenia indyka, suchy 0658 
Bułka do hamburgera lub hot-doga, zwykła 0591 Sos do pieczenia, nieokreślony, suchy 0659 
Kajzerka 0592 Sos do pieczenia, domowy 0660 
Żyto 0593 Zupa ziemniaczana, błysk., sucha miesz. 0661 
Mąka żytnia, ciemna 0594 Sos Barbecue, niskosodowy 0662 
Mąka żytnia, jasna 0595 Sos Bernaise, w proszku, suchy 0663 
Mąka żytnia, średnia 0596 Sos serowy „Sau Mix”, suchy 0664 
Kasza manna, wzbogacona 0597 Sos La Victoria, ser Cheddar, 0665 
Kasza manna, niewzbogacona 0598 Sos La Victoria, Mole Poblano 0666 
Sorgo 0599 Sos La Victoria, Salsa Brava, pikantny 0667 
Zupa z czarnej fasoli, z puszki, skondensowana 0600 Sos grzybowy, w proszku, suchy 0668 
Spaghetti, gotowane, wzbogacone, z solą 0601 Sos, Nestle, LJ Minor Italian Sauce, gotowy 0669 
Spaghetti, gotowane, wzbogacone, bez soli 0602 Sos ostrygowy, gotowy do podania 0670 
Spaghetti, gotowane, niewzbogacone, z solą 0603 Sos do pizzy z puszki, gotowy do podania 0671 
Spaghetti, gotowane, niewzbogacone, bez soli 0604 Sos śliwkowy, gotowy do podania 0672 
Spaghetti, suche, wzbogacone 0605 Sos, Strogonoff, w proszku, suchy 0673 
Spaghetti, suche, niewzbogacone 0606 Sos słodko-kwaśny, w proszku, suchy 0674 
Spaghetti, ze szpinakiem, gotowane 0607 Sos Teriyaki, w proszku, suchy 0675 
Spaghetti, ze szpinakiem, suche 0608 Sos Teriyaki, gotowy do podania 0676 
Spaghetti, pełnoziarniste, gotowane 0609 Sos pomidorowo-chili, z butelki, z solą 0677 
Spaghetti, pełnoziarniste, suche 0610 Sos biały, w proszku, suchy 0678 
Słodkie bułeczki, z serem 0611 Sos Worcestershire 0679 
Placki taco, pieczone 0612 Zupa fasolowa z boczkiem, w proszku, s.miesz. 0680 
Placki taco, pieczone, bez soli 0613 Zupa fasolowa z wieprzowiną, z puszki, skondensowana 0681 
Tapioka, perłowa, sucha 0614 Bulion wołowy w kostce, suchy 0682 
Placki tortilla, niskotłuszczowe, pieczone 0615 Bulion wołowy z puszki, gotowy do podania 0683 
Placki tortilla, zwykłe 0616 Bulion wołowy w proszku, suchy 0684 
Placki tortilla, o smaku taco 0617 Zupa wołowo-grzybowa, z puszki, skondensowana 0685 
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Zupa wołowa z kluskami, z puszki, skondensowana 0686 Zupa warzywna, wołowa, w proszku, z wodą 0756 
Zupa wołowa z kluskami, w proszku, z wodą 0687 Zupa warzywna, drobiowa, niskosodowa 0757 
Zupa wołowa, z puszki, gotowa do podania 0688 Zupa warzywna, z puszki, gotowa do podania 0759 
Zupa kalafiorowa, w proszku, sucha mieszanka 0689 Zupa warzywna, z puszki, niskosodowa, skondensowana 0760 
Bulion z kury w kostce, suchy 0690 Sos salsa, USDA Commodity 0761 
Bulion z kury, z puszki, skondensowany 0691 Zupa warzywna, niskosodowa, z wodą 0762 
Bulion z kury niskosodowy, z puszki 0692 Jaja 
Zupa Chicken Gumbo, z puszki, skondensowana 0693 Nasiona owocu drzewa chlebowego, gotowane 0763 
Rosół drobiowy z kluskami, z puszki, gotowy 0694 Nasiona owocu drzewa chlebowego, surowe 0764 
Rosół drobiowy z kluskami, z puszki, skondensowany 0695 Substytut jajka, mrożony 0765 
Rosół drobiowy z kluskami, niskosodowy 0696 Substytut jajka, w płynie 0766 
Rosół drobiowy z ryżem, z puszki, gotowy do podania 0697 Substytut jajka, w proszku 0767 
Rosół drobiowy z ryżem, z proszku, z wodą 0698 Jajo kacze, w całości, świeże, surowe 0768 
Rosół drobiowy z warzywami, z puszki, gotowy 0699 Jajo gęsie, w całości, świeże, surowe 0769 
Rosół drobiowy z warzywami, z puszki, skondensowany 0700 Jajo przepiórcze, w całości, świeże, surowe 0770 
Rosół drobiowy z warzywami, w proszku, suchy 0701 Jajo indycze, w całości, świeże, surowe 0771 
Rosół drobiowy z ryżem, z puszki, skondensowany 0702 Jajo, białe, suszone 0772 
Rosół drobiowy, z puszki, gotowy do podania 0703 Jajo, białe, suszone, w proszku 0773 
Zupa wołowa, chili, z puszki, skondensowana 0704 Jajo, białe, surowe, mrożone 0774 
Zupa krabowa, z puszki, gotowa dopadania 0706 Jajo, w całości, ugotowane, smażone 0775 
Zupa, krem z selera, z puszki, skondensowany 0707 Jajo, w całości, ugotowane na twardo 0776 
Zupa, krem z selera, w proszku, suchy 0708 Jajo, gotowane bez skorupki 0777 
Zupa, krem z kury, z puszki, skondensowany 0709 Jajecznica 0778 
Zupa, krem z kury, w proszku 0710 Omlet jajeczny 0779 
Zupa, krem z kury, w proszku, z wodą 0711 Jajo, w całości, suszone 0780 
Zupa, krem cebulowy, z puszki, skondensowana 0712 Jajo, w całości, surowe, mrożone 0781 
Zupa, krem z ziemniaków, z puszki, skondensowana 0713 Żółtko jajka, suszone 0782 
Zupa, krem z krewetek, z puszki, skondensowana 0714 Żółtko jajka, surowe, mrożone 0783 
Zupa, krem warzywny, w proszku, sucha 0715 Żółtko jajka, surowe, świeże 0784 
Zupa, krem warzywny, w proszku, z wodą 0716 Żółtko jajka, surowe, mrożone, solone 0785 
Zupa Escarole, z puszki, gotowa do podania 0717 Żółtko jajka, surowe, mrożone, słodzone 0786 
Zupa Gazpacho, z puszki, gotowa do podania 0718 Orzechy, nasiona roślin motylkowych 
Zupa z pora, w proszku, z wodą 0719 Żołędzie, surowe 0787 
Zupa z pora, w proszku, sucha 0720 Masło migdałowe, zwykłe, z solą 0788 
Zupa z soczewicy, z szynką, z puszki, gotowa 0721 Masło migdałowe, zwykłe, bez soli 0789 
Zupa Minestrone, z puszki, gotowa do podani 0722 Pasta migdałowa 0790 
Zupa Minestrone, z puszki, skondensowana 0723 Migdały 0791 
Zupa Minestrone, w proszku, sucha 0725 Migdały blanszowane 0792 
Zupa grzybowa, w proszku, sucha 0726 Migdały, prażone na sucho, z solą 0793 
Zupa, mix cebulowy, w proszku, sucha 0727 Migdały, prażone na sucho, bez soli 0794 
Zupa cebulowa, z puszki, skondensowana 0728 Migdały, prażone z miodem, nieblanszowane 0795 
Zupa cebulowa, w proszku, z wodą 0729 Migdały, prażone w oleju, z solą 0796 
Zupa ogonowa, w proszku, sucha 0730 Migdały, prażone w oleju, bez soli 0797 
Zupa ogonowa, w proszku, sucha, z wodą 0731 Bekon, bez mięsa 0798 
Zupa z duszonych ostryg, z puszki, skondensowana 0732 Nasiona Adzuki, dojrzałe, surowe 0799 
Zupa z zielonego groszku, z puszki, skondensowana 0733 Nasiona Adzuki, Yokan, dojrzałe 0800 
Zupa z zielonego groszku, w proszku, sucha 0734 Fasola, pieczona, przyrządzona w domu 0801 
Zupa groszkowa, niskosodowa, z wodą 0735 Fasola, pieczona, z puszki, z wołowiną 0802 
Zupa groszkowa, z szynką, z puszki, skondensowana 0736 Fasola, pieczona, z puszki, z wieprzowiną 0804 
Zupa pieprzowa, z puszki, skondensowana 0737 Fasola, pieczona, z puszki, z wieprz. i słodkim sosem 0805 
Szkocki krupnik, z puszki, skondensowany 0738 Fasola, piecz., z puszki, z wieprz. i sosem pomidorowym 0806 
Zupa z płetwy rekina, z restauracji 0739 Czarna fasola, dojrzałe nasiona, surowa 0807 
Zupa wołowa, domowa 0740 Fasola francuska, dojrzałe nasiona, surowa 0808 
Zupa z homara, z puszki, skondensowana 0742 Fasola zwykła, dojrzałe nasiona, z puszki 0809 
Zupa pomidorowa z ryżem, z puszki, skondensowana 0743 Fasola zwykła, dojrzałe nasiona, surowa 0810 
Zupa pomidorowa, z warzywami, w proszku, z wodą 0744 Fasola różowa, dojrzałe nasiona, surowa 0811 
Zupa pomidorowa, z puszki, skondensowana 0745 Fasola Pinto, dojrzałe nasiona, z puszki 0812 
Zupa pomidorowa, w proszku, sucha 0747 Fasola Pinto, dojrzałe nasiona, surowa 0813 
Zupa pomidorowa, w proszku, z wodą 0748 Fasola biała, dojrzałe nasiona, z puszki 0814 
Zupa pomidorowa, niskosodowa, z wodą 0749 Fasola biała, dojrzałe nasiona, surowa 0815 
Rosół z indyka, z kluskami, z puszki, skondensowana 0750 Fasola żółta, dojrzałe nasiona, surowa 0816 
Rosół z indyka, z warzywami, z puszki, skondensowana 0751 Nasiona owocu drzewa chlebowego, prażone 0817 
Rosół z indyka, gotowa do podania 0752 Nasiona darzymleczni, suszone 0818 
Zupa warzywna, wołowa, z puszki, skondensowana 0753 Nasiona darzymleczni, surowe 0819 
Zupa warzywna, wołowa, w proszku, sucha 0755 Orzech szary, suszony 0820 
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Baton migdałowy, Joy Candy 0821 Izolat białka sojowego 0891 
Cukierki, Twizzlers Cherry Bites 0822 Sos sojowy (Tamari) 0892 
Masło z orzeszków nerkowca, zwykłe, z solą 0823 Nasiona soi, dojrzałe, gotowane, solone 0893 
Kasztan, chiński, suszony 0824 Nasiona soi, dojrzałe, prażone na sucho 0894 
Kasztan, chiński, surowy 0825 Nasiona soi, dojrzałe, surowe 0895 
Kasztan, chiński, prażony 0826 Nasiona słonecznika, solone 0896 
Kasztan, europejski, gotowany na parze 0827 Nasiona słonecznika, bez soli 0897 
Kasztan, europejski, suszony, bez skórki 0828 Nasiona słonecznika, częściowo odtłuszczone 0898 
Kasztan, europejski, surowy, bez skórki 0829 Nasiona słonecznika, wnętrze, suszone 0899 
Mąka z ciecierzycy (Besan) 0830 Tofu, extra twarde, przygotowane z Nigari 0900 
Orzech laskowy o smaku czekoladowym 0831 Tofu, smażone 0901 
Mleko kokosowe 0832 Tofu, smażone, przygotowane z siarczanem wapnia 0902 
Wiórki kokosowe, surowe 0833 Tofu, twarde, przygotowane z Nigari 0903 
Owoce orzesznika, surowe 0834 Tofu, Okara 0904 
Humus, kupiony 0835 Tofu, surowe, twarde, przygotowane z siarczanem wapnia 0905 
Humus, przygotowany w domu 0836 Tofu, surowe, zwykłe, przygotowane z siarczanem wapnia 0906 
Nasiona hiacyntu, dojrzałe nasiona, surowe 0837 Tofu, Fuyu 0907 
Soczewica, dojrzałe nasiona, pieczone, gotowane, z solą 0838 Masło orzechowe, gładkie, USD Commodity 0908 
Soczewica, różowa, surowa 0839 Burger wegetariański, nieprzygotowany 0909 
Soczewica, surowa 0840 Orzech włoski, czarny, suszony 0910 
Nasiona lotosu, suszone 0841 Orzech włoski, angielski 0911 
Nasiona lotosu, surowe 0842 Nasiona arbuza, wnętrze, suszone 0912 
Miso 0843 Fasola yard-long, dojrzała, surowa 0913 
Mor-Nu, Tofu 0844 Cukry i słodycze 
Fasola indyjska, dojrzałe nasiona, gotowane, z solą 0845 Gorzka czekolada, meksykańska, kostki 0914 
Fasola indyjska, dojrzałe nasiona, surowe 0846 Gorzka czekolada, niesłodzona, w płynie 0915 
Fasola złota, dojrzałe nasiona, gotowane, z solą 0847 Bite masło, solone 0916 
Fasola złota, dojrzałe nasiona, surowe 0848 Masło, solone 0917 
Fasola mungo, dojrzałe nasiona, gotowane, z solą 0849 Cukierki Almon Joy Bites 0918 
Fasola mungo, dojrzałe nasiona, surowe 0850 Chałwa, zwykła 0919 
Masło orzechowe, z kawałkami, z solą 0851 Słodycze, twarde 0920 
Masło orzechowe, z kawałkami, bez soli 0852 Słodycze Heath Bites 0921 
Masło orzechowe, gładkie, z solą 0853 Słodycze – żelki 0922 
Masło orzechowe, gładkie, bez soli 0854 Słodycze, Kit Kat Bites 0923 
Mąka z orzechów, bez tłuszczu 0856 Słodycze, Wafelki Kit Kat 0924 
Mąka z orzechów, niskotłuszczowa 0857 Słodycze, Baton czekoladowy Krackel 0925 
Orzeszki ziemne, każdy rodzaj, gotowane, pieczone z solą 0859 Słodycze, Baton orzechowy 0926 
Orzeszki ziemne, każdy rodzaj, surowe 0860 Słodycze, Reese’s Bites 0927 
Orzeszki ziemne, hiszpańskie, surowe 0861 Słodycze, Reese’s Pieces 0928 
Orzeszki ziemne, z Walencji, surowe 0862 Słodycze, Masło orzechowe Reese’s 0929 
Orzeszki ziemne, z Wirginii, surowe 0863 Słodycze, Karmelki w mlecznej czekoladzie 0930 
Groszek, luźny, dojrzały, gotowany, pieczony, z solą 0864 Średniosłodka czekolada 0931 
Groszek, luźny, dojrzały, surowy 0865 Chrupki sezamowe 0932 
Orzech pekan 0867 Baton tofee – Skor 0933 
Orzech drzewa kanaryjskiego, suszone 0869 Słodycze, miękkie kostki owocowo-orzechowe 0934 
Orzechy pini, suszone 0870 Baton z ciemnej czekolady 0935 
Orzechy pistacjowe, prażone na sucho, solone 0871 Migdały w polewie z cukru 0936 
Orzechy pistacjowe, prażone na sucho, bez soli 0872 Słodka czekolada 0937 
Pestki z dyni, suszone 0873 Kremówka z polewą ze słodkiej czekolady 0938 
Siemię lniane 0875 Baton z czekolady mlecznej – Symphony 0939 
Masło sezamowe,pasta 0876 Słodycze, Twizzlers Nips Cherry Bits 0940 
Mąka sezamowa, wysokotłuszczowa 0877 Biała czekolada 0941 
Mąka sezamowa, niskotłuszczowa 0878 Słodycze, York Bites 0942 
Mączka sezamowa, częściowo odtłuszczona 0879 Ciastko kukurydziane, niska zawartość sodu 0943 
Ziarna sezamu, w całości, prażone i pieczone 0880 Deser „Rennin”, czekoladowy, sucha mieszanka 0944 
Ziarna sezamu, w całości, suszone 0881 Deser „Rennin”, tabletki, niesłodzony 0945 
Mąka sojowa, odtłuszczona 0882 Deser „Rennin”, waniliowy, sucha mieszanka 0946 
Mąka sojowa, pełnotłusta, surowa 0883 Krem jajeczny, sucha mieszanka 0947 
Mąka sojowa, niskotłuszczowa 0884 Babeczka z kremem karmelowym, sucha mieszanka 0948 
Mąka sojowa, pełnotłusta, prażona 0885 Lukier, czekoladowy, kremowy, sucha mieszanka 0949 
Mączka sojowa, odtłuszczona, surowa 0886 Mrożony jogurt, czekoladowy 0950 
Mleko sojowe, w płynie 0887 Masło owocowe, jabłkowe 0951 
Mleko sojowe, w płynie, z wapniem 0888 Deser z żelatyny, sucha mieszanka 0952 
Izolat białka sojowego, typ K 0889 Deser z żelatyny, sucha mieszanka, z wodą 0953 
Izolat białka sojowego, typ K, surowa baza białka 0890 Deser z żelatyny, w proszku, niesłodzony 0954 
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Miód 0955 Tłuszcz rybny, z sardynek 1020 
Lody, czekoladowe, light 0956 Olej lniany 1021 
Lody, waniliowe 0957 Sos frankfurterski, do wołowiny i wieprz., niskotłuszcz. 1022 
Lody, waniliowe, beztłuszczowe 0958 Smalec 1023 
Lody, waniliowe, light 0959 Margaryna, beztłuszczowa 1024 
Lody, waniliowe, light, włoskie 0960 Margaryna, zwykła, twarda, sojowa 1025 
Lody, waniliowe, pełnotłuste 0961 Margaryna, zwykła, solona 1026 
Dżem lub przetwory morelowe 0962 Olej przemysłowy, kokosowy 1027 
Galaretki 0963 Olej z oliwek, sałatkowy lub do smażenia 1028 
Marmolada, pomarańczowa 0964 Olej palmowy, w sprayu 1029 
Melasa 0965 Olej, orzechowy, sałatkowy lub do smażenia 1030 
Popcorn, biały, prażony na oleju 0966 Olej sezamowy, sałatkowy lub do smażenia 1031 
Pudding, bananowy, sucha mieszanka, błyskawiczny 0967 Olej sojowy, sałatkowy lub do smażenia 1032 
Pudding, bananowy, sucha mieszanka, zwykły 0968 Olej z nasion moreli 1033 
Pudding, bananowy, gotowy do spożycia 0969 Masło kokosowe 1034 
Pudding, czekoladowy, sucha mieszanka, błysk. 0970 Olej bawełniany, sałatkowy lub do smażenia 1035 
Pudding, czekoladowy, sucha mieszanka, zwykły 0971 Olej z gałki muszkatołowej 1036 
Pudding, czekoladowy, gotowy do spożycia 0972 Olej z otrębów ryżowych 1037 
Pudding, czekoladowy, gotowy do spożycia, bez tłuszczu 0973 Masło Ucuhuba 1038 
Pudding, kokosowy, sucha mieszanka, błyskawiczny 0974 Olej migdałowy 1039 
Pudding, kokosowy, sucha mieszanka, zwykły 0975 Olej babassu 1040 
Pudding, cytrynowy, sucha mieszanka, błyskawiczny 0976 Olej Cupu Assu 1041 
Pudding, cytrynowy, sucha mieszanka, zwykły 0977 Olej z nasion winogron 1042 
Pudding, cytrynowy, gotowy do spożycia 0978 Olej z orzechów laskowych 1043 
Pudding, ryżowy, sucha mieszanka 0979 Olej palmowy 1044 
Pudding, ryżowy, gotowy do spożycia 0980 Olej z maku 1045 
Pudding, tapioka, sucha mieszanka 0981 Olej z nasion drzewa herbacianego 1046 
Pudding, tapioka, gotowy do spożycia 0982 Olej z nasion drzewa herbacianego 1047 
Pudding, tapioka, sucha gotowy do spożycia, bez tłuszczu 0983 Olej z nasion drzewa masłowego 1048 
Pudding, waniliowy, sucha mieszanka, błyskawiczny 0984 Olej z orzechów włoskich 1049 
Pudding, waniliowy, sucha mieszanka, zwykły 0985 Olej z kiełków pszenicy 1050 
Pudding, waniliowy, gotowy do spożycia 0986 Sos do sałatek, francuski, czerwony tłuszcz 1051 
Pudding, waniliowy, gotowy do spożycia, bez tłuszczu 0987 Majonez, light 1052 
Ciastko ryżowe, z brązowego ryżu, zwykłe, nie solone 0988 Majonez, z olejem sojowym, solony 1053 
Cukier, brązowy 0989 Sos typu Ranch, kupiony, zwykły 1054 
Cukier, sypki 0990 Sos typu Ranch, beztłuszczowy 1055 
Cukier, klonowy 0991 Olej z awokado 1056 
Cukier puder 0992 Olej z kanoli 1057 
Syrop czekoladowy, typu krówka 0993 Olej kokosowy 1058 
Syrop kukurydziany, ciemny 0994 Olej musztardowy 1059 
Syrop kukurydziany, wysoka zaw. fruktozy 0995 Olej owsiany 1060 
Syrop kukurydziany, light 0996 Olej z pestki palmowej 1061 
Syrop ze słodu 0997 Olej sojowy z lecytyny 1062 
Syrop klonowy 0998 Mięsa i produkty mięsne 
Syrop, sorgo 0999 Kiełki lucerny, surowe 1063 
Polewa tofi lub karmalowy 1000 Liście amarantu, surowe 1064 
Polewa, ptasie mleczko 1001 Stek z bekonu i wołowiny 1065 
Chipsy Tortilla, niskotłuszczowe, niesolone 1002 Wołowina zapiekana w cieście, mrożona 1066 
Tłuszcze i oleje Kiełbasa wołowa, świeża, pieczona 1067 
Sos do barbecie, do wieprzowiny i wołowiny 1003 Kiełbasa wołowa, opieczona 1068 
Olej z masła, bezwodny 1005 Gulasz wołowy, z puszki 1069 
Masło, light, z solą 1006 Szponder wołowy, chudy, surowy, w całości 1070 
Masło, light, bez soli 1007 Tusza wołowa, chuda i tłusta, surowa 1071 
Masło, bez soli 1008 Wołowina peklowana, paski śniadaniowe, pieczone 1073 
Łój wołowy 1009 Wołowina peklowana, konserwowa, szponder, pieczona 1074 
Tłuszcz z kurczaka 1010 Wołowina peklowana, konserwowa, z puszki 1075 
Tłuszcz z kaczki 1011 Wołowina peklowana, suszona 1076 
Tłuszcz z gęsi 1012 Wołowina peklowana, mielonka, z galaretką 1077 
Łój barani 1013 Wołowina peklowana, pastrami 1078 
Tłuszcz z indyka 1014 Kiełbasa z wołowiny peklowanej, pieczona, wędzona  1079 
Tłuszcz rybny, z wątroby dorsza 1015 Wołowina peklowana, wędzona, siekana 1080 
Tłuszcz rybny, ze śledzia 1016 Wołowina peklowana, cienko pokrojona 1081 
Tłuszcz rybny, z ryb amerykańskich 1017 Kaszanka 1082 
Tłuszcz rybny, z ryb amerykańskich, z wodą 1018 Parówka wieprzowa, surowa 1083 
Tłuszcz rybny, z łososia 1019 Kiełbasa bolońska, cielęca, wieprzowa 1084 
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Kiełbasa bolońska, wieprzowa, z indyka i wołowa 1085 Jagnięcina, nowozel., mroż. żeberka, chude, got., piecz. 1152 
Kiełbasa bolońska z indyka 1086 Jagnięcina, nowozel., mroż.,  żeberka, chude, surowe 1153 
Kiełbasa bolońska, wołowa, niskotłuszczowa 1087 Lasagna z mięsem i sosem, mrożona 1154 
Kiełbasa, wołowo-wieprzowa, wędzona 1088 Lasagna z serem, mrożona, przygotowana 1155 
Kiełbasa, cielęca, pieczona 1089 Wątróbka wieprzowa w plastrach 1157 
Kiełbasa, z kurczaka, pieczona 1090 Kiełbasa z wątróbki wieprzowej 1158 
Kiełbasa, wieprzowa, pieczona 1091 Bekon z indyka, Louis Rich 1160 
Kiełbasa, wieprzowo-wołowa 1092 Indyk Bolgna, Louis Rich 1161 
Burrito, fasola i ser, mrożone 1093 Salami z indyka, Louis Rich 1162 
Burrito, z fasolą, mrożone 1094 Mortadela, wołowa, wieprzowa 1163 
Parówka wieprzowa lub wołowa z serem wędzonym 1095 Olej z bieługi, wieloryba (z Alaski) 1165 
Kurczak zapiekany w cieście, mrożony 1096 Kotlet z szynką i serem, Oscar Mayer 1166 
Roladki z kurczaka 1097 Wędzona wołowina, Oscar Mayer 1167 
Kiełbasa Chorizo, wieprzowo-wołowa 1099 Wieprzowina typu Bolgna, Oscar Mayer 1168 
Kotlety z wołowiny peklowanej, z galaretką 1100 Bologna beztłuszczowa, Oscar Mayer 1169 
Kotlety duńskiem z kurczaka, wołowiny i wieprzowiny 1101 Salami (Genoa), Oscar Mayer 1170 
Frankfurterka wołowa 1102 Salami (twarde), Oscar Mayer 1171 
Frankfurterka wołowa, podgrzana 1103 Salami wołowe, Oscar Mayer 1172 
Frankfurterka wołowo-wieprzowa 1104 Pastrami wołowe 98% bez tłuszczu 1173 
Frankfurterka z mięsa 1105 Pastrami z indyka 1174 
Frankfurterka z mięsa, podgrzana 1106 Pasztet, o smaku trufli 1175 
Frankfurterka, z kurczaka 1107 Pasztet, z wątróbek kurzych, z puszki 1176 
Frankfurterka, wieprzowa 1108 Pasztet, z wątróbek gęsich, wędzony, z puszki 1177 
Frankfurterka, z indyka 1109 Pasztet, z wątróbek, z puszki 1178 
Dziczyzna z bizona, mielona, surowa 1110 Kotlet z pieprzem, wieprzowy, wołowy 1180 
Dziczyzna z antylopy, gotowana, pieczona 1111 Pepperoni, wieprzowe, wołowe 1181 
Dziczyzna z antylopy, surowa 1112 Kotlet wieprzowy z marynowaną papryką Pimiento 1182 
Dziczyzna z niedźwiedzia, pieczona, duszona 1113 Kotlet piknikowy, wieprzowy, wołowy 1183 
Dziczyzna z niedźwiedzia, surowa 1114 Polska kiełbasa wieprzowa 1184 
Dziczyzna z bobra, gotowana, pieczona 1115 Kiełbasa wieprzowa, świeża, gotowana 1185 
Dziczyzna z bobra, surowa 1116 Kiełbasa wieprzowa, świeża, surowa 1186 
Dziczyzna z bizona, tłuste mięso, gotowane, pieczone 1117 Kiełbasa wieprzowa, obgotowana 1187 
Dziczyzna z bizona, tłuste mięso, surowe 1118 Kiełbasa wołowo-wieprzowa, świeża, gotowana 1188 
Dziczyzna z dzika, gotowana, pieczona 1119 Boczek wieprzowy z wytopionym tłuszczem, gotowany 1189 
Dziczyzna z dzika, surowa 1120 Bekon wieprzowy, peklowany, gotowany, pieczony 1190 
Dziczyzna z bawoła, z wodą, gotowana, pieczona 1121 Bekon wieprzowy, peklowany, got., z  kuch mikrofalowej 1191 
Dziczyzna z bawoła, z wodą, surowa 1122 Bekon wieprzowy, peklowany, got., smażony na patelni 1192 
Dziczyzna z karibu, gotowana, pieczona 1123 Bekon wieprzowy, peklowany, surowy 1193 
Dziczyzna z karibu, surowa 1124 Mięso wieprzowe, peklowane, w paskach, gotowane 1194 
Dziczyzna z jelenia, gotowana, pieczona 1125 Szynka z mięsa wieprz., z tłuszcz., bez kości, podgrzana 1196 
Dziczyzna z jelenia, mielona, surowa 1126 Szynka z mięsa wieprz., z tłuszcz., bez kości, zimna 1197 
Dziczyzna z jelenia, surowa 1127 Paszteciki z pekl. mięsa wieprzowego, grillowane 1198 
Dziczyzna z łosia, gotowana, pieczona 1128 Paszteciki z pekl. mięsa wieprzowego, nie podgrzane 1199 
Dziczyzna z łosia, mielona, surowa 1129 Szynka z m. wieprz., w całości, chuda i tłusta, pieczona 1200 
Dziczyzna z łosia, polędwica, chuda, gotowana, opiekana 1130 Szynka z mięsa wieprz., w całości, chuda, pieczona 1201 
Dziczyzna z łosia, surowa 1131 Szynka z mięsa wieprz., w całości, chuda, nie podgrzana 1202 
Dziczyzna z łosia, chuda, gotowana, opiekana 1132 Peklowane mięso wieprzowe, solone, surowe 1203 
Dziczyzna z kozy, gotowana, pieczona 1133 Słonina wieprzowa, świeża, surowa 1204 
Dziczyzna z konia, gotowana, pieczona 1134 Mielona wieprzowina, świeża, gotowana 1205 
Dziczyzna z konia, surowa 1135 Mielona wieprzowina, świeża, surowa 1206 
Dziczyzna z wiewiórki, gotowana, pieczona 1137 Rozbratel wieprzowy, świeży, m. chude i tłuste, surowy 1207 
Dziczyzna z wiewiórki, surowa 1138 Boczek wieprzowy świeży, surowy 1208 
Koza, surowa 1139 Tusza wieprzowa, świeża, m. chude i tłuste, surowa 1209 
Kotlet wieprzowo-wołowy z miodem 1140 Tłuszcz wieprzowy, świeży, gotowany 1210 
Kiełbasa wołowa z miodem 1141 Tłuszcz wieprzowy, świeży, surowy 1211 
Jagnięcina, australijska, świeża, tłusta, gotowana 1142 Szynka z giczy wieprz., świeża, w całości, m. chude, sur. 1212 
Jagnięcina, australijska, świeża, tłusta, surowa 1143 Polędwiczki wieprz., świeże, chude, surowe 1213 
Jagnięcina, mielona, gotowana, opiekana 1144 Polędwica wieprz., świeża, w całości, m. chude i tłuste, duszona 1214 
Jagnięcina, mielona, surowa 1145 Pol. wieprz., świeża, w całości, m. chude i tłuste, sur. 1215 
Jagnięcina, nowozelandzka, mroż., golonka, chuda, got., opiek. 1146 Polędwica wieprz., świeża, w całości, m. chude, opiekana 1216 
Jagnięcina, nowozelandzka, mroż., golonka, chuda, surowa 1147 Polędwica wieprz., świeża, w całości, m. chude, duszona 1217 
Jagnięcina, nowozel., mroż., polędwica, chuda i tłusta, surowa 1148 Polędwica wieprz., świeża, w całości, m. chude, pieczona 1218 
Jagnięcina, nowozel., mroż., polędwica, gotowana, opiekana 1149 Polędwica wieprz., świeża, w całości, m. chude, surowa 1219 
Jagnięcina, nowozelandzka, mroż., polędwica, chuda, surowa 1150 Łopatka wieprz., świeża, w całości, m. chude i tłuste, sur. 1220 
Jagnięcina, nowozelandzka, mroż. żeberka, chude i tłuste, surowe 1151 Łopatka wieprz., świeża, w całości, m. chude, pieczona 1221 
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Łopatka wieprz., świeża, w całości, m. chude, surowa 1222 Warzywa 
Żeberka wieprzowe, świeże, m. chude i tłuste, surowe 1223 Amarant 1288 
Marynowana golonka wieprzowa 1224 Anchois, europejskie, surowe 1289 
Kanapka z sałatką drobiową 1225 Strzałka wodna, gotowana, odcedzona, bez soli 1290 
Rostbef 1226 Strzałka wodna, surowa 1291 
Kiełbasa, Berliner, wieprzowa, wołowa 1227 Maranta trzcinowata, surowa 1292 
Kiełbasa włoska 1228 Rukola, surowa 1293 
Kiełbasa włoska, z indyka, wędzona 1229 Szparagi, gotowane, odcedzone 1294 
Kiełbasa polska, wołowa, z kurczakiem, na ciepło 1230 Szparagi, gotowane, odcedzone, bez soli 1295 
Kiełbasa polska, wieprzowo-wołowa, wędzona 1231 Szparagi, z puszki, odcedzone, w kawałkach 1296 
Kiełbasa z indyka, na ciepło, wędzona 1232 Szparagi, z puszki, kawałki i płyn 1297 
Kiełbasa, z kurczaka i wołowa, wędzona 1233 Szparagi, surowe 1298 
Kiełbasa włoska, wieprzowa, gotowana 1234 Bób, w łupinie, surowy 1299 
Kiełbasa włoska, wieprzowa, surowa 1235 Fasola zwyczajna, zielona, surowa 1301 
Kiełbasa wiedeńska, z puszki, z kurczaka, wołowa, wieprzowa 1236 Fasola zwyczajna, żółta, surowa 1302 
Popcorn, nie uprażone ziarna 1238 Liście buraka, surowe 1303 
Słodkie chipsy ziemniaczane 1239 Liście buraka, gotowane, odcedzone, solone 1304 
Spaghetti, bez mięsa, z puszki 1240 Liście buraka, gotowane, odcedzone, bez soli 1305 
Spaghetti, z kulkami mięsnymi, z puszki 1241 Buraki, gotowane, odcedzone 1306 
Tortellini, makaron z nadzieniem serowym 1242 Buraki, gotowane, odcedzone, bez soli 1307 
Biały indyk z rożna, delikatesowy 1243 Buraki, z puszki, odcedzone, w kawałkach 1308 
Cielęcina, pierś, tłusta, gotowana 1244 Buraki, z puszki, bez soli, kawałki i płyn 1309 
Cielęcina, pierś, w całości, bez kości, m. chude i tłuste, surowa 1245 Buraki, z puszki, zwykłe, kawałki i płyn 1310 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. tłuste, gotowane 1246 Buraki, typu Harvard, z puszki, kawałki i płyn 1311 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. tłuste, surowe 1247 Buraki, konserwowe, z puszki, kawałki i płyn 1312 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. chude i tłuste, gotowane 1248 Buraki, surowe 1313 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. chude i tłuste, surowe 1249 Ogórecznik, gotowany, odcedzony, solony 1314 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. chude, gotowane 1250 Ogórecznik, gotowany, odcedzony, bez soli 1315 
Mieszanka podrobów cielęcych, m. chude, surowe 1251 Ogórecznik, surowy 1316 
Cielęcina, mielona, gotowana, opiekana 1252 Bób, niedojrzałe nasiona, surowe 1317 
Cielęcina, mielona, surowa 1253 Rzepa właściwa, gotowana 1318 
Gicz cielęca, m. chude i tłuste, gotowana, duszona 1254 Rzepa właściwa, surowa 1319 
Gicz cielęca, m. chude i tłuste, gotowana, pieczona 1255 Brokuły, liście, surowe 1320 
Gicz cielęca, m. chude i tłuste, surowa 1256 Brokuły, surowe 1321 
Gicz cielęca, m. chude, duszone 1257 Brokuły, łodygi, surowe 1322 
Gicz cielęca, m. chude, gotowana, pieczona 1258 Brukselka, kiełki, mrożona, nieprzygotowana 1323 
Gicz cielęca, m. chude, surowa 1259 Brukselka, kiełki, surowe 1324 
Polędwica cielęca, m. chude i tłuste, gotowana, duszona 1260 Korzeń łopianu, surowy 1325 
Polędwica cielęca, m. chude i tłuste, gotowana, pieczona 1261 Podbiał (Fuki), surowy 1326 
Polędwica cielęca, m. chude i tłuste, surowa 1262 Podbiał, z puszki 1327 
Polędwica cielęca, m. chude, gotowana, duszona 1263 Podbiał, gotowany, odcedzony, solony 1328 
Polędwica cielęca, m. chude, gotowana, pieczona 1264 Kapusta pekińska, surowa 1329 
Polędwica cielęca, m. chude, surowa 1265 Kapusta, czerwona, surowa 1330 
Żeberka cielęce, m. chude i tłuste, gotowane, duszone 1266 Kapusta włoska, surowa 1331 
Żeberka cielęce, m. chude i tłuste, gotowane, pieczone 1267 Marchew, suszona 1332 
Żeberka cielęce, m. chude i tłuste, surowe 1268 Marchewka, młoda, surowa 1333 
Żeberka cielęce, m. chude, gotowane, duszone 1269 Marchew, gotowana, odcedzona, solona 1334 
Żeberka cielęce, m. chude, gotowane, pieczone 1270 Marchew, gotowana, odcedzona, bez soli 1335 
Żeberka cielęce, m. chude, surowe 1271 Marchew, z puszki, bez soli, odcedzona, kawałki 1336 
Łopatka cielęca, bez kości, m. chude i tłuste, gotowana, pieczona 1273 Marchew, z puszki, bez soli, kawałki i płyn 1337 
Łopatka cielęca, bez kości, m. chude i tłuste, surowa 1274 Marchew, z puszki, zwykła, odcedzona, kawałki 1338 
Łopatka cielęca, bez kości, m. chude, gotowana, duszona 1275 Marchew, z puszki, zwykła, kawałki i płyn 1339 
Łopatka cielęca, bez kości, m. chude, gotowana, pieczona 1276 Marchew, mrożona, nie przygotowana 1340 
Łopatka cielęca, bez kości, m. chude, surowa 1277 Marchew, mrożona, gotowana, odcedzona, solona 1341 
Łopatka cielęca, z kością, m. chude i tłuste, surowa 1278 Marchew, mrożona, gotowana, odcedzona, bez soli 1342 
Łopatka cielęca, z kością, m. chude, gotowana, duszona 1279 Marchew, surowa 1343 
Łopatka cielęca, z kością, m. chude, gotowana, pieczona 1280 Keczup 1344 
Łopatka cielęca, z kością, m. chude, surowa 1281 Keczup, niskosodowy 1345 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude i tłuste, got., duszona 1282 Kalafior, gotowany, odcedzony, solony 1346 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude i tłuste, got., pieczona 1283 Kalafior, gotowany, odcedzony, bez soli 1347 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude i tłuste, surowa 1284 Kalafior, mrożony, nie przygotowany 1348 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude, gotowana, duszona 1285 Kalafior, zielony, surowy 1349 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude, gotowana, pieczona 1286 Kalafior, zielony, gotowany, solony 1350 
Polędwica cielęca krzyżowa, m. chude, surowa 1287 Kalafior, surowy 1351 
  Seler, gotowany, odcedzony, solony 1352 
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Seler, gotowany, odcedzony, bez soli 1353 Cebula, suszone wiórki 1419 
Seler, surowy 1354 Cebula dymka, pióra 1420 
Sałata szparagowa, surowa 1355 Marchewka z groszkiem, mrożone, nie przygotowane 1421 
Szczypiorek, mrożony, suszony 1356 Cebula z groszkiem, z puszki, kawałki i płyn 1422 
Szczypiorek, surowy 1357 Cebula z groszkiem, mrożone, nie przygotowane 1423 
Liście złocienia (chryzantemy), surowe 1358 Groszek, w jadalnej łupinie, mrożony, nie przygotowany 1424 
Złocień koronowy, surowy 1359 Groszek, w jadalnej łupinie, surowy 1425 
Sałatka Coleslaw, domowa 1360 Groszek, zielony, surowy 1426 
Kolendra, liście, surowa 1361 Groszek, zielony, gotowany, odcedzony, solony 1427 
Pudding kukurydziany, domowy 1362 Groszek, zielony, gotowany, odcedzony, bez soli 1428 
Kukurydza, słodka, biała, surowa 1363 Groszek, zielony, z puszki, bez soli, kawałki 1429 
Kukurydza, słodka, żółta, surowa 1364 Groszek, zielony, z puszki, bez soli, kawałki i płyn 1430 
Kukurydza, słodka, żółta, gotowana, odcedzona solona 1365 Groszek, zielony, z puszki, zwykły, kawałki 1431 
Fasola chińska, w łupinie, z nasionami, surowa 1366 Groszek, zielony, z puszki, zwykły, kawałki i płyn 1432 
Rzeżucha ogrodowa, gotowana, odcedzona, solona 1367 Groszek, zielony, mrożony, got., odcedzony, bez soli 1433 
Liście mniszka lekarskiego, surowe 1368 Groszek, zielony, z mrożony, nie przygotowany 1434 
Soja Edamame, mrożona, przygotowana 1369 Groszek, dojrzałe nasiona, kiełkujący, surowy 1435 
Soja Edamame, mrożona, nie przygotowana 1370 Pieprz, Serrano, surowy 1436 
Bakłażan, gotowany, odcedzony, solony 1371 Papryka, chili, zielona, z puszki 1437 
Bakłażan, gotowany, odcedzony, bez soli 1372 Papryka, hot chili, suszona na słońcu 1438 
Bakłażan, surowy 1373 Papryka, hot chili, zielona, surowa 1439 
Cykoria, surowa 1374 Papryka, hot chili, czerwona, surowa 1440 
Koper włoski, bulwa, surowy 1375 Papryka, węgierska, surowa 1441 
Pastorał paproci, mrożony, nie przygotowany 1376 Papryka, jalapeno, surowa 1442 
Wierzbówka kiprzyca, liście, surowe 1377 Papryka, Pasilla, suszona 1443 
Grzyby Mun, suszone 1378 Papryka, słodka, żółta, surowa 1444 
Czosnek, surowy 1379 Papryka, słodka, zielona, z puszki, kawałki i płyn 1445 
Imbir, korzeń, surowy 1380 Papryka, słodka, zielona, mrożona, suszona 1446 
Chrzan, surowy 1381 Papryka, słodka, zielona, surowa 1447 
Nasiona hiacyntu, niedojrzałe, surowe 1382 Papryka, słodka, zielona, smażona 1448 
Juta warzywna, surowa 1383 Papryka, słodka, czerwona, z puszki, kawałki i płyn 1449 
Jarmuż, szkocki, surowy 1384 Papryka, słodka, czerwona, mrożona, suszona 1450 
Tykwa Kanpyo, suszone paski 1385 Papryka, słodka, czerwona, surowa 1451 
Kalarepa, gotowana, odcedzona, solona 1386 Papryka, słodka, czerwona, smażona 1452 
Kalarepa, gotowana, odcedzona, bez soli 1387 Marynata do hamburgerów 1453 
Kalarepa, surowa 1388 Marynata do hot dogów 1454 
Komosa biała, surowa 1389 Marynata, słodka 1455 
Trawa cytrynowa (cytronella), surowa 1390 Ogórki marynowane, kwaśne 1456 
Soczewica, kiełki, surowa 1391 Ogórki marynowane, słodkie, niskosodowe 1457 
Korzeń lotosu, gotowany, odcedzony, solony 1392 Nikla indyjska, niedojrzałe nasiona, surowe 1458 
Korzeń lotosu, gotowany, odcedzony, bez soli 1393 Ziele angielskie, z puszki 1459 
Korzeń lotosu, surowy 1394 Szkarłatka amerykańska, pędy, surowe 1461 
Szpinak malabarski, gotowany 1395 Mąka ziemniaczana 1462 
Boczniak ostrygowaty, surowy 1397 Placki ziemniaczane 1463 
Grzyby, gotowane, odcedzone, solone 1398 Ptysie ziemniaczane, mrożone, z piekarnika 1464 
Grzyby, gotowane, odcedzone, bez soli 1399 Ptysie ziemniaczane, mrożone, nie przygotowane 1465 
Grzyby, z puszki, odcedzone, kawałki 1400 Sałatka ziemniaczana, domowa 1466 
Grzyby Enoki, surowe 1401 Ziemniaki, pieczone w mundurkach, bez soli 1467 
Grzyby Maitake, surowe 1402 Ziemniaki, w całości, surowe 1468 
Grzyby, Portabella, grillowane 1403 Ziemniaki, pieczone w mundurkach, solone 1469 
Grzyby, Portabella, surowe 1404 Ziemniaki, pieczone bez skórki, solone 1470 
Grzyby, Shiitake, gotowane, solone 1405 Ziemniaki, pieczone bez skórki, bez soli 1471 
Grzyby, Shiitake, gotowane, bez soli 1406 Skórka ziemniaczana, pieczona, solona 1472 
Grzyby, Shiitake, suszone 1407 Ziemniaki, O’Brien, mrożone, nie przygotowane 1473 
Grzyby słomiane, z puszki, odcedzone, kawałki 1408 Ziemniaki, O’Brien, domowe 1474 
Grzyb biały, z kuchenki mikrofalowej 1409 Skórka ziemniaczana, surowa 1475 
Grzyb biały, surowy 1410 Ziemniaki, białe, w całości, surowe 1476 
Grzyb biały, smażony na dużym ogniu 1411 Kwiat dyni, surowy 1477 
Chińska kapusta, surowa 1412 Liście dyni, surowe 1478 
Chińska kapusta, gotowana, odcedzona, solona 1413 Mix do placka z dyni, z puszki 1479 
Chińska kapusta, mrożona, nie przygotowana 1414 Dynia, z puszki, solona 1480 
Nopalea, gotowana, bez soli 1415 Dynia, gotowana, odcedzona, solona 1481 
Cebula, gotowana, odcedzona, solona 1416 Dynia, gotowana, odcedzona, bez soli 1482 
Cebula, gotowana, odcedzona, bez soli 1417 Dynia, z puszki, bez soli 1483 
Cebula, z puszki, kawałki i płyn 1418 Dynia, surowa 1484 
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Portulaka, gotowana, odcedzona, solona 1485 Kapusta polna i rzepa, mrożona, nie przygotowana 1550 
Portulaka, gotowana, odcedzona, bez soli 1486 Kapusta polna, gotowana, odcedzona, solona 1551 
Portulaka, surowa 1487 Kapusta polna, mrożona, nie przygotowana 1552 
Cykoria, surowa 1488 Rzepa, surowa 1553 
Nasiona rzodkiewki, kiełkujące, surowe 1489 Sok warzywny, z puszki 1554 
Rzodkiewka, orientalna, suszona 1490 Mieszanka warzywna, z puszki, kawałki 1555 
Rzodkiewka, orientalna, surowa 1491 Mieszanka warzywna, z puszki, kawałki i płyn 1556 
Rzodkiewka, surowa 1492 Mieszanka warzywna, mrożone, nie przygotowane 1557 
Rzodkiew biała, surowa 1493 Bazela biała, surowa 1558 
Brukiew, surowa 1494 Korzeń Wasabi,surowy 1559 
Kiszona kapusta, z puszki, kawałki i płyn 1495 Rzeżucha, surowa 1560 
Wodorosty, Irish Moss, surowe 1496 Chiński ziemniak, gotowany, odcedzony, solony 1561 
Krasnorosty morskie, surowe 1497 Chiński ziemniak, gotowany, odcedzony, bez soli 1562 
Wodorosty, Laver, surowe 1498 Chiński ziemniak, surowy 1563 
Wodorosty, Spirulina, suszone 1499 Kłębian kątowaty (Jicama), surowy 1564 
Wodorosty, Spirulina, surowe 1500 Jautia (Tannier), surowa 1565 
Wodorosty, Wakame, surowe 1501 Ryby i skorupiaki 
Kwiat Sesbanii, surowy 1502 Ślimak rodzaju Haliotis, surowy 1566 
Szalotka, mrożona, surowa 1503 Ślimak rodzaju Haliotis, pieczony, smażony 1567 
Szalotka, surowa 1504 Tasergal, surowy 1568 
Soja, zielona, surowa 1505 Miętus,surowy 1569 
Soja, zielona, gotowana, odcedzona, solona 1506 Ryba maślana, pieczona 1570 
Suflet szpinakowy 1507 Ryba maślana, surowa 1571 
Szpinak, gotowany, odcedzony, solony 1508 Sum, dziki, surowy 1572 
Szpinak, gotowany, odcedzony, bez soli 1509 Śledź jeziorny, surowy 1573 
Szpinak, z puszki, odcedzone kawałki 1510 Kąkol z Alaski, surowy 1574 
Szpinak, z puszki, bez soli, kawałki i płyn 1511 Dorsz atlantycki, pieczony 1575 
Szpinak, z puszki, zwykły, kawałki i płyn 1512 Krab królewski z Alaski, pieczony 1576 
Szpinak, mrożony, siekany lub w całości, nie przygotowany 1513 Krab królewski z Alaski, surowy 1577 
Szpinak, surowy 1514 Krab niebieski, z puszki 1578 
Dynia olbrzymia, odmiana letnia, wszystkie rodzaje, surowa 1515 Krab niebieski, pieczony 1579 
Cukinia, ze skórą, surowa 1516 Krab niebieski, ciastka 1580 
Patison, surowy 1517 Krab niebieski, surowy 1581 
Dynia szparagowa, surowa 1518 Krab Dungeness, pieczony 1582 
Dynia Hubbard Squash 1519 Krab Dungeness, surowy 1583 
Dynia, odmiana zimowa, wszystkie rodzaje, surowa 1520 Rak hodowlany, surowy 1584 
Dynia piżmowa, surowa 1521 Rak dziki, surowy 1585 
Dynia, odmiana Spaghetti, surowa 1522 Mikun, surowy 1586 
Dynia miniaturka, surowa 1523 Brosma, pieczona 1587 
Liście słodkiego ziemniaka, surowe 1524 Brosma, surowa 1588 
Słodki ziemniak, gotowany, pieczony, bez skórki 1525 Słodkowodny bęben, pieczony 1589 
Słodkie ziemniaki, z puszki, puree 1526 Słodkowodny bęben, surowy 1590 
Słodkie ziemniaki, z puszki, pakowane próżniowo 1527 Węgorz, surowy 1591 
Słodkie ziemniaki, mrożone, gotowane, solone 1528 Węgorz, pieczony 1592 
Słodkie ziemniaki, mrożone, nie przygotowane 1529 Kiżucz (łosoś srebrny), surowy 1594 
Słodkie ziemniaki, surowe, nie przygotowane 1530 Łosoś królewski (Chinook), surowy 1595 
Liście kolokazji, pieczone, got. na parze, bez soli 1531 Tilapia, pieczona 1596 
Liście kolokazji, surowe 1532 Tilapia, surowa 1597 
Pędy kolokazji, pieczone, bez soli 1533 Flądra, surowa 1598 
Pędy kolokazji, surowe 1534 Żabie udka, surowe 1599 
Kolokazja, pieczona, solona 1535 Ryba faszerowana, gotowa, na słodko 1600 
Kolokazja, pieczona, bez soli 1536 Graniec, surowy 1601 
Liście kolokazji, pieczone, got. na parze, solone 1537 Graniec, pieczony 1602 
Kolokazja, surowa 1538 Śledź, pacyficzny, surowy 1603 
Pędy kolokazji, pieczone, solone 1539 Makrela, hiszpańska, pieczona 1604 
Kolokazja z Tahiti, pieczona, solona 1540 Makrela, hiszpańska, surowa 1605 
Kolokazja z Tahiti, pieczona, bez soli 1541 Chanos, pieczony 1606 
Kolokazja z Tahiti, surowa 1542 Chanos, surowy 1607 
Miechunka lepka, surowa 1543 Diabeł morski, pieczony 1608 
Sok pomidorowy, z puszki, solony 1544 Diabeł morski, surowy 1609 
Sok pomidorowy, z puszki, bez soli 1545 Kiełb, oprawiony, surowy 1611 
Proszek pomidorowy 1546 Małż, niebieska, pieczona 1612 
Produkty pomidorowe, z puszki, papka, solona 1547 Małż, niebieska, surowa 1613 
Pomidory, żółte, surowe 1548 Karmazyn atlantycki, surowy 1614 
Kapusta polna, surowa 1549 Ośmiornica, surowa 1615 
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Okoń, surowy 1616 Fast food,, Burrito z fasolą, serem i mięsem 1684 
Okoń, pieczony 1617 Fast food, Kuczak 1685 
Szczupak, północny, pieczony 1618 Fast food, Chili con carne 1686 
Szczupak, północny, surowy 1619 Fast food, Chimichanga z wołowiną 1687 
Sandacz, pieczony 1620 Fast food, Małże, panierowane i smażone 1688 
Sandacz, surowy 1621 Fast food, Coleslaw 1689 
Czarniak atlantycki, pieczony 1622 Fast food, ciastka, czekoladowe chrupki 1690 
Czarniak atlantycki, surowy 1623 Fast food, Croissant z jajkiem i serem 1691 
Mintaj, surowy 1624 Fast food, Puree ziemniaczane 1692 
Ryba maślana, Pompano, surowa 1625 Fast food, Pieczona kanapka z wołowiną 1693 
Węgorzyca amerykańska, pieczona 1626 Fast food, Lody z owocami, śmietaną i karmelem 1694 
Węgorzyca amerykańska, surowa 1627 Fast food, Lody z owocami, śmietaną i toffi 1695 
Karmazyn pacyficzny, surowy 1628 Fast food, Lody z owocami, śmietaną i truskawkami 1696 
Ikra, surowa 1629 Fast food, Taco 1697 
Ikra, pieczona 1630 Fast food, Sałatka Taco 1698 
Karbonela, pieczona 1631 Fast food, Tostada z wołowiną i serem 1699 
Łosoś atlantycki, dziki, surowy 1632 Fast food, Tostada z fasolą i serem 1700 
Łosoś Chinnok, surowy 1633 Fast food, Tostada z fasolą, wołowiną i serem 1701 
Przegrzebek (zatokowy i morski), pieczony, gotowany na parze 1634 Taco Bell, Burrito z fasolą 1703 
Przegrzebek, surowy 1635 Taco Bell, Nachos 1704 
Szad, amerykański, pieczony 1638 Taco Bell, Nachos supreme 1705 
Szad, amerykański, surowy 1639 Taco Bell, Original Taco z wołowiną 1706 
Rekin, surowy 1640 Taco Bell, Soft Taco z wołowiną 1707 
Langusta, surowa 1641 Taco Bell, Soft Taco z kurczakiem 1708 
Ryba Spot, pieczona 1642 Taco Bell, Soft Taco ze stekiem 1709 
Ryba Spot, surowa 1643 Taco Bell, Sałatka Taco 1710 
Mątwa, surowa 1644 Wendy’s, Mrożony deser mleczny 1711 
Mątwa, pieczona 1645 Wendy’s, Hamburger z serem 1712 
Słonecznica pstra, pieczona  1647 Wendy’s, Hamburger bez sera 1713 
Słonecznica pstra, surowa 1648 Różne potrawy 
Surimi 1649 Dania dla dzieci, Sok jabłkowo-bananowy 1714 
Miecznik, pieczony 1650 Dania dla dzieci, Sok jabłkowo-żurawinowy 1715 
Miecznik, surowy 1651 Dania dla dzieci, Jabłka z szynką 1716 
Pstrąg, surowy 1652 Dania dla dzieci, Płatki owsiane, suche 1717 
Pstrąg, pieczony 1653 Dania dla dzieci, Płatki ryżowe z bananami, suche 1718 
Pstrąg tęczowy, hodowlany, surowy 1654 Dania dla dzieci, Płatki ryżowe z różnymi owocami, suche 1719 
Pstrąg tęczowy, dziki, pieczony 1655 Dania dla dzieci, Płatki z żółtkami jajek 1720 
Pstrąg tęczowy, dziki, surowy 1656 Dania dla dzieci, Obiadek - wołowina z makaronem 1722 
Sałatka z tuńczyka 1657 Dania dla dzieci, Obiadek - gulasz wołowy 1724 
Turbot europejski, pieczony 1658 Dania dla dzieci, Obiadek – Wołowina z ryżem 1725 
Turbot europejski, surowy 1659 Dania dla dzieci, Obiadek – Rosół 1726 
Żółw zielony, surowy 1660 Dania dla dzieci, Obiadek – Gulasz z kurczaka 1727 
Sieja, pieczona 1661 Dania dla dzieci, Obiadek – mix warzywny 1728 
Sieja, surowa 1662 Dania dla dzieci, sok jabłkowy 100% 1730 
Sieja, wędzona 1663 Dania dla dzieci, Brzoskwinie 1731 
Zębacz smugowy, atlantycki, pieczony 1664 Dania dla dzieci, Gruszki z ananasem 1732 
Zębacz smugowy, atlantycki, surowy 1665 Dania dla dzieci, Gruszki 1734 
Seriola lalanda, pieczona 1666 Dania dla dzieci, Sok jabłkowo- wiśniowy 1736 
Seriola lalanda, surowa 1667 Dania dla dzieci, Sok jabłkowo-winogronowy 1737 
Dania mieszane – Fast Food Dania dla dzieci, Sok jabłkowo-brzoskwiniowy 1738 
Nasiona anyżu 1669 Dania dla dzieci, Sok jabłkowo-śliwkowy 1739 
Burger King, Kurczak 1670 Dania dla dzieci, Sok z jabłek i suszonych śliwek 1740 
Burger King, Cheeseburger 1671 Dania dla dzieci, Sok, Poncz owocowy z wapniem 1741 
Burger King, Frytki 1672 Dania dla dzieci, Sok wieloowocowy 1742 
Burger King, Hamburger 1673 Dania dla dzieci, Sok pomarańczowo-jabłkowy 1743 
Burger King, Whopper z serem 1674 Dania dla dzieci, Sok pomarańczowo-ananasowy 1744 
Burger King, Tosty francuskie 1675 Dania dla dzieci, Mięso, wołowina 1745 
Burger King, Hash Brown Rounds 1676 Dania dla dzieci, Mięso, szynka 1746 
Burger King, Shake wanilowy 1677 Dania dla dzieci, Mięso, jagnięcina 1748 
Fast food, Bułka z kiełbasą 1678 Dania dla dzieci, Mięso, steki mięsne 1749 
Fast food, Brownie 1679 Dania dla dzieci, Mięso, wieprzowina 1750 
Fast food, Burrito z wołowiną 1680 Dania dla dzieci, Mięso, steki z indyka 1751 
Fast food, Burrito z fasolą 1681 Dania dla dzieci, Mięso, indyk 1752 
Fast food,, Burrito z fasolą i serem 1682 Dania dla dzieci, Mięso, cielęcina 1754 
Fast food,, Burrito z fasolą i mięsem 1683 Dania dla dzieci, Brzoskwinie w kostkach 1755 
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Dania dla dzieci, Gruszki w kostkach 1756 Mięta pieprzowa, świeża 1779 
Dania dla dzieci, Groszek w kostkach 1757 Nasiona maku 1780 
Bazylia, świeża 1758 Przyprawa do drobiu 1781 
Nasiona selera 1759 Przyprawa do placka z dyni 1782 
Cynamon, mielony 1760 Szałwia, mielona 1783 
Goździk, mielony 1761 Cząber, mielony 1784 
Kakao, w proszku, bez cukru 1762 Mięta zielona, suszona 1785 
Liść kolendry, suszony 1763 Mięta zielona, świeża 1786 
Nasiona kolendry 1764 Bazylia, suszona 1787 
Kminek 1765 Liść laurowy 1788 
Proszek curry 1766 Kardamon 1789 
Nasiona kopru 1767 Oregano, suszone 1790 
Nasiona kopru włoskiego 1768 Estragon, suszony 1791 
Czosnek w proszki 1769 Tymianek, suszony 1792 
Imbir, mielony 1770 Szafran, mielony 1793 
Majeranek, suszony 1771 Ekstrakt waniliowy 1794 
Nasiona gorczycy, żółte 1772 Ekstrakt waniliowy, sztuczny, z alkoholem 1795 
Gorczyca, przygotowana, żółta 1773 Ekstrakt waniliowy, sztuczny, bez alkoholu 1796 
Cebula w proszku 1774 Ocet balsamiczny 1797 
Papryka 1775 Ocet cedrowy 1798 
Suszona pietruszka 1776 Ocet destylowany 1799 
Pieprz, czerwony lub Cayenne 1777 Ocet z czerwonego wina 1800 
Pieprz, biały 1778 
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Tłuszcze, oleje i słodycze 
SPOŻYWAJ SPORADYCZNIE 

 
 
Klucz 
Symbole te oznaczają zawartość w 
produktach: tłuszczu (występującego 
naturalnie w produktach) i cukrów 

Pieczywo, Płatki, Ryż i Makarony 
6 – 11 RAZY DZIENNIE 

Mleko, jogurty, nabiał 
2 – 3 RAZY DZIENNIE 

Mięso, Drób, Ryby, Suszone 
nasiona, Jaja i Orzechy 
2 – 3 RAZY DZIENNIE 

Warzywa 
3 – 5 RAZY 
DZIENNIE Owoce 

2 – 4 RAZY DZIENNIE 
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Gwarancja 
 
Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia, pod warunkiem przestrzegania przez 
użytkownika instrukcji obsługi. 
Wady ujawnione w czasie trwania gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, a 
okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas trwania naprawy i liczony jest od dnia dostarczenia 
sprzętu. 
Gwarancją nie są objęte: 
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i 
przechowywania, 
- uszkodzenia powstałe na skutek dostania się do wnętrza płynów i ciał obcych, 
- baterie. 
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad, w  przypadku gdy: 
- uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, 
- naprawa gwarancyjna nie została wykonana w terminie 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia przez 
punkt serwisowy, 
- w okresie gwarancyjnym po dokonaniu 3 napraw tej samej wady urządzenie będzie nadal niezdatne do użytku 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu. 
Zagubienie karty gwarancyjnej lub dokonanie zmian w jej treści, naprawy lub przeróbki urządzenia przez osoby 
nieuprawnione powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. 
Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawierająca czytelną 
datę zakupu, pieczęć i podpis sprzedawcy. 
Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 
towaru z umową. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 
Numer seryjny 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Data sprzedaży 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Pieczęć i podpis sprzedawcy 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Importer: 
 

03-289 Warszawa 
ul. Ostródzka 199H 
tel. 22 353 85 60, fax: 22 353 85 61 
www.remixmedyczny.com 
e-mail: serwis@remixmedyczny.com 
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Lp. Data naprawy 
Opis wykonanych napraw i wymienionych 

części 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 

Importer: 
 

03-289 Warszawa 
ul. Ostródzka 199H 
tel. 22 353 85 60, fax: 22 353 85 61 
www.remixmedyczny.com 
e-mail: serwis@remixmedyczny.com 
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