


DARPOL jest polską firmą, która dba o smak dodatków 
do żywności już od ponad 20 lat. Zajmuje się produkcją  
mieszanek przyprawowych oraz środków funkcjonalnych  
do przemysłu mięsnego. 

Podążając za ciągle zmieniającymi się trendami oraz 
dbając o satysfakcję Klienta nieustannie poszerzamy  
swoją gamę produktów: w 2014 roku nasza oferta została  
poszerzona o branżę piekarniczą. Współpracujemy także  
z gastronomią oraz z producentami ryb. 

Zapewniamy wysoką, a także co najważniejsze stabilną  
jakość, opartą o wysokiej klasy surowce. Gwarantujemy  
profesjonalną obsługę handlową oraz technologiczną  
na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą działu sprzedaży  
detalicznej oraz gastronomicznej.

Gotowi jesteśmy dostosować się do wymagań każdego Klienta 
indywidualnie!



Mieszanki 
do  
 ciast



Gofry

ilość w opakowaniu zbiorczym

Gramatura

20 szt.

200 g

Gofry

Z naszą mieszanką przepis na idealnie 
chrupkie i puszyste gofry masz zawsze pod ręką! 
Wystarczy dodać jajka, olej oraz mleko, 
wymieszać i w ciągu zaledwie 10 minut idealne 
ciasto na wyśmienite gofry gotowe.

Przygotujesz je na pyszną słodką przekąskę dla 
całej rodziny. Ich doskonały smak i aromat sprawi, 
że staną się nieodzownym elementem w Twojej 
kuchni. Dodaj ulubione owoce, sos czy posypkę 
i rozkoszuj się chwilą.

Naleśniki

ilość w opakowaniu zbiorczym

Gramatura

20 szt.

190 g

Za 8 minut będą… naleśniki brzmi jak przepis  
na idealne śniadanie! Gotowa mieszanka  
o wyśmienicie dobranych składnikach  
i zbilansowanych proporcjach pozwala szybko  
i łatwo przygotować delikatne naleśniki  
o chrupiących brzegach. 

Mieszanka błyskawicznie rozpuszcza się 
w mleku, nie tworzy grudek zapewniając  
idealnie gładką konsystencję.

Naleśniki Darpol to gwarancja perfekcyjnych  
wypieków!



Omlet cesarski

ilość w opakowaniu zbiorczym

Gramatura

20 szt.

145 g

Racuchy

ilość w opakowaniu zbiorczym

Gramatura

20 szt.

150 g

Omlet cesarski to idealne połączenie słodkości  
i grubego, puszystego ciasta. 

Doskonała kompozycja składników sprawia,  
że omlet zachowuje sprężystość i delikatność,  
a do przygotowania wystarczy jedynie 15 minut! 
Wszystko bez potrzeby ubijania białek. 

Podawaj z musem z jabłek lub innych owoców. 
Palce lizać!

Pyszne racuchy jabłkowe w 3 prostych krokach! 

Krok pierwszy - do gotowej mieszanki dodaj jabłka, 
mleko i jajka. Krok drugi - wymieszaj. Krok trzeci - 
przygotowane ciasto podsmaż na patelni….i voila! 
Gotowe! 

Specjalna kompozycja składników sprawia, że  
ciasto utrzymuje swoją formę i nie rozlewa ani  
nie przypala się podczas smażenia, a racuchy 
pozostają miękkie i aromatyczne. 
 
To idealna propozycja na śniadanie i podwieczorek.
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