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KATALOG PRODUKTOWY



O NAS
Jesteśmy polską firmą z rodzinnymi tradycjami, istniejącą 
 od 1998 r. Naszą misją jest tworzenie zdrowych, roślinnych 
produktów o prostych składach oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia. W naszych produktach nie goszczą sztuczne 
barwniki, konserwanty oraz wzmacniacze smaku, ponieważ 
powstają one z myślą o ludziach ceniących sobie wartościowy 
skład tego, co jedzą. 

Surowce używane do produkcji są wolne od GMO, pochodzą   
w pierwszej kolejności od lokalnych rolników i ze sprawdzonych 
źródeł. Produkty tworzymy w sposób tradycyjny – metodą 
pasteryzacji, dzięki czemu zachowują one swoje wartości 
odżywcze. Stosujemy również szklane opakowania, ponieważ są 
bezpieczne dla surowca i mają pozytywny wpływ na środowisko.

Z największą starannością i prawdziwą pasją opracowujemy 
przepisy, gotujemy, przyprawiamy... by w końcu móc przekazać 
naszym konsumentom to, co mamy najcenniejsze – zdrowe  
 i smaczne produkty, o prostych składach.

Wysokie standardy produkcji

Zakład produkcyjny

Prezes firmy Primavika Paweł Skrzypczak



CO NAS WYRÓŻNIA

Proste składy
Produkty, które przekazujemy w Wasze 
ręce zawierają proste składy, bez zbędnych 
dodatków. Tworzymy je z sercem i pasją,  
w oparciu  o oryginalne i autorskie receptury. 
 Dzięki temu nasze wyroby cechuje   
wyjątkowy i naturalny smak.

Wysoka jakość
Dbamy o to, by każdy składnik naszego  
produktu był jak najwyższej jakości.  
 Warzywa i owoce są starannie zbierane   
i selekcjonowane w pierwszej kolejności   
przez lokalnych rolników z certyfikowanych 
upraw. My natomiast, zanim zamkniemy je  
w słoiku, wielokrotnie poddajemy je 
szczegółowej kontroli.

Szklane opakowanie
Nasza żywność umieszczana jest w szklanych 
opakowaniach, które mają pozytywny wpływ 
 na środowisko i są najbezpieczniejsze  
dla surowca. Ponadto stosowany przez nas 
proces pasteryzacji sprawia, że zamknięte  
w słoikach produkty na długo zachowują 
termin przydatności, bez konieczności 
dodawania sztucznych konserwantów.

Tylko naturalne składniki
Nasze produkty przygotowujemy używając 
wyłącznie naturalnych składników. 
 Nie znajdziecie w nich sztucznych konserwantów, 
barwników i aromatów oraz wzmacniaczy smaku. 
Nasza żywność jest także wolna od GMO.



CERTYFIKATY

NAGRODY
Nasze produkty cieszą się uznaniem i zaufaniem,
doceniają je konsumenci, o czym świadczą 
licznie przyznawane nagrody.

Nasza firma od ponad 20 lat tworzy produkty
najwyższej rangi. Posiadamy nowoczesny zakład
produkcyjny spełniający europejskie normy 
jakości, a potwierdzeniem tego są 
przyznane certyfikaty.



NOWOŚĆ

Pomidory i bazylia  
- pasta w stylu włoskim

Pulpety roślinne z warzywami

bez dodatku cukru źródło błonnika

źródło błonnika źródło białka

odpowiedni dla
wegan i wegetarian

kremowa konsystencja

100% roślinne

niska zawartość 
tłuszczów nasyconych



PASTY
ORZECHOWE
Z ARACHIDÓW
Uwierz w zdrowe tłuszcze

PASTY
ORZECHOWE
Z ARACHIDÓW
Uwierz w zdrowe tłuszcze

Nasze pasty powstają z najwyższej jakości 
orzechów. Produkty te są zdrowszym 
zamiennikiem kremów kanapkowych.   
Nie zawierają oleju palmowego, a głównym 
składnikiem są orzeszki arachidowe. 

Znajdziesz w nich od 90% do 100%  
zawartości orzechów.

bez glutenu bez oleju palmowego źródło białka

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

PASTY ORZECHOWE
Z ARACHIDÓW

VEGGIE 
BOWL



... orzechowe
firmowe 100% 

Peanut Butter

... orzechowe
firmowe 100% crunchy

... orzechowe 
bez dodatku soli i cukru

350 g 350 g

350 g 350 g

PL-096-026 PL-096-025

PL-096-027 PL-096-024

6 szt. 6 szt.

6 szt. 6 szt.

18 miesięcy 18 miesięcy

18 miesięcy 18 miesięcy

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

PASTY ORZECHOWE
Z ARACHIDÓW

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-firmowe-100/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-naturalne/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-firmowe-100-crunchy/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-bez-soli-i-cukru/


źródło niezbędnych
wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych

bez oleju palmowego źródło błonnika

PASTY
PREMIUM
Orzechowa rozkosz

Pasty premium to produkty stworzone  
dla koneserów dobrego smaku.  
Powstały  z najwyższej jakości cennych 
orzechów, takich jak migdał 
czy nerkowiec.

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

PASTY
PREMIUM

VEGGIE 
BOWL



... migdałowe prażone

... z nerkowców prażone

Tahini naturalne

... z nerkowców 
jabłko i cynamon

... orzechowe migdał 
z pomarańczą

... orzechowe piernikowe

185 g

185 g

185 g

185 g

185 g

185 g

PL-096-028

PL-096-030

6 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.18 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

18 miesięcy

OFERTA SEZONOWA

OFERTA SEZONOWA

OFERTA SEZONOWA

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

PASTY
PREMIUM

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/maslo-migdalowe-prazone/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-piernikowe/
https://www.primavika.pl/maslo-z-nerkowcow/
https://www.primavika.pl/z-nerkowcow-jablko-i-cynamon/
https://www.primavika.pl/tahini-naturalne/
https://www.primavika.pl/orzechowe-migdal-z-pomarancza/


PASTY
ACTIVE
Forma sama się nie zrobi

Linia powstała z myślą o sportowcach   
i osobach aktywnych fizycznie. Produkty z tej 
serii wyróżniają się dużą gramaturą, oraz  
prostym składem. Seria Active+ cechuje  
natomiast zwiększona zawartość naturalnego 
białka, przez co jest często wybierana przez 
osoby o wzmożonym wysiłku fizycznym.

źródło białka bez oleju palmowego wysoka zawartość 
błonnika

ROŚLINNIE
MI

PASTY
ACTIVE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL



ACTIVE orzechowe
- 100% orzeszków 
arachidowych

ACTIVE orzechowe 
- bez dodatku soli i cukru

ACTIVE orzechowe 
- 100% orzeszków 
arachidowych

ACTIVE orzechowe 
- mix orzechów crunchy

470 g
470 g

185 g
470 g

PL-096-031
PL-096-032

PL-096-031
PL-096-050

6 szt.
6 szt.

6 szt.
6 szt.

18 miesięcy
18 miesięcy

18 miesięcy
12 miesięcy

ROŚLINNIE
MI

PASTY
ACTIVE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-active-100-orzeszkow-arachidowych/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-active-bez-dodatku-soli-i-cukru/
https://www.primavika.pl/active-orzechowe-100-orzeszkow-arachidowych-185g-2/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-active-mix-orzechow-crunchy/


ACTIVE tahini jasne 
- 100% sezamu

460 g 6 szt. 12 miesięcy 12 miesięcy

ACTIVE+ orzechowe 
- wzbogacone białkiem

470 g 6 szt.

ROŚLINNIE
MI

PASTY
ACTIVE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/tahini-active/
https://www.primavika.pl/maslo-orzechowe-active-wzbogacone-bialkiem/


PASTY 
I PAPRYKARZE 
ROŚLINNE 
Roślinne przysmaki

Nasze pasty kanapkowe charakteryzuje 
aromatyczny zapach i smak świeżych 
warzyw. Proste składy i wyjątkowa 
receptura urzekną niejednego smakosza.

bez glutenu bez zbędnych 
sztucznych składnikówbez dodatku cukru

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL



Pasztet warzywny 
z soczewicą

Pasztet paprykowy
z soczewicą

Pasztet koperkowy 
z cieciorką

160 g

160 g

PL-096-008

PL-096-015

PL-096-042

6 szt.160 g

6 szt.

6 szt.

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Pasztet warzywny 
z cieciorką

160 g

PL-096-009

6 szt. 12 miesięcy

Pasztet pomidorowy 
z cieciorką

160 g

PL-096-010

6 szt. 12 miesięcy

Pasztet meksykański

PL-096-048

6 szt.160 g 12 miesięcy

NOWA ETYKIETA

NOWA ETYKIETA

NOWA ETYKIETA

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/pasztet-warzywny-z-soczewica/
https://www.primavika.pl/pasztet-koperkowy-z-cieciorka/
https://www.primavika.pl/pasztet-warzywny-z-cieciorka-2/
https://www.primavika.pl/pasztet-paprykowy-z-soczewica/
https://www.primavika.pl/pasztet-pomidorowy-z-cieciorka/
https://www.primavika.pl/pasztet-meksykanski/


Paprykarz wegetariański 
z ryżem

160 g

PL-096-011

6 szt. 12 miesięcy

12 miesięcy

Paprykarz wegetariański
z kaszą jaglaną

160 g 6 szt.

PL-096-014

NOWA ETYKIETA

Paprykarz wegetariański
z quinoa czerwoną

Paprykarz wegetariański
z amarantusem

160 g

160 g

6 szt.

6 szt.

12 miesięcy

12 miesięcy

PL-096-013

PL-096-012

NOWA ETYKIETA

NOWA ETYKIETANOWA ETYKIETA

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/paprykarz-wegetarianski/
https://www.primavika.pl/paprykarz-z-kasza-jaglana/
https://www.primavika.pl/paprykarz-wegetarianski-z-quinoa-czerwona/
https://www.primavika.pl/paprykarz-wegetarianski-z-amarantusem/


Pasta słonecznikowa 
z pomidorami i bazylią

Pasta słonecznikowa 
z curry

Smalczyk wegetariański
z grzybami

160 g 160 g

PL-096-021

PL-096-022 PL-096-079

6 szt.160 g

6 szt. 6 szt.

12 miesięcy

12 miesięcy 12 miesięcy

Smalczyk wegetariański
160 g

PL-096-063

6 szt. 12 miesięcy

Pomidory i bazylia  
- pasta w stylu włoskim

160 g 6 szt. 12 miesięcy

NOWOŚĆ

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/pasta-slonecznikowa-z-pomidorami-i-bazylia/
https://www.primavika.pl/pasta-slonecznikowa-z-curry/
https://www.primavika.pl/smalczyk-wegetarianski-z-grzybami/
https://www.primavika.pl/smalczyk-wegetarianski/
https://www.primavika.pl/pomidory-i-bazylia-pasta-w-stylu-wloskim/


PYCHA GRYKA - gryczana
pasta z grzybami

PYCHA GRYKA - gryczana 
pasta z czosnkiem 
niedźwiedzim

PYCHA GRYKA - gryczana 
pasta z pomidorami

160 g

160 g

PL-096-073 PL-096-072

PL-096-074

6 szt.160 g

6 szt.

6 szt.12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/pycha-gryka-gryczana-pasta-z-grzybami/
https://www.primavika.pl/pycha-gryka-gryczana-pasta-z-pomidorami/
https://www.primavika.pl/pycha-gryka-gryczana-pasta-z-czosnkiem-niedzwiedzim-2/


HUMMUSY
Smak Bliskiego Wschodu

Hummus to pasta dobra na wszystko. 
Możesz posmarować nią kanapki, placki, 
wykorzystać jako dip do świeżych 
warzyw czy dodatek do dania głównego.

źródło błonnika
pokarmowego bez glutenu bez zbędnych, 

sztucznych składników

HUMMUSY
PASTY 

I PAPRYKARZE 
ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI



Hummus pomidorowy

Hummus naturalny

Hummus paprykowy

160 g

160 g

PL-096-076 PL-096-018

PL-096-016

6 szt.160 g

6 szt.

6 szt.12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

HUMMUSY
PASTY 

I PAPRYKARZE 
ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/hummus-pomidorowy/
https://www.primavika.pl/hummus-paprykowy/
https://www.primavika.pl/hummus-naturalny/


VEGGIE BOWL
Miski Szczęścia

Lunche do spożycia na ciepło i zimno. 
Znajdują się w nich ziarna, kasze oraz 
bukiet warzyw. 
Veggie Bowl to wartościowy posiłek 
na każdą okazję!

prosty skład bez zbędnych, 
sztucznych składnikówbez dodatku cukru

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE
VEGGIE
BOWL

ROŚLINNIE
MI



VEGGIE BOWL  
- Soczewica i Mango

VEGGIE BOWL  
- Quinoa i Grzyby

VEGGIE BOWL  
- Fasola i Papryka

180 g

180 g6 szt.180 g

6 szt.

6 szt.12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE
VEGGIE
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/veggie-bowl-fasola-i-papryka/
https://www.primavika.pl/veggie-bowl-soczewica-i-mango/
https://www.primavika.pl/veggie-bowl-quinoa-i-grzyby/


SŁODKIE KREMY
SŁONECZNIKOWE
Nowe oblicze kremów
kanapkowych

Aksamitna konsystencja, starannie 
wyselekcjonowane składniki oraz wyśmienity 
smak. Vegetella zachwyci wszystkich 
miłośników oryginalnych smakołyków!  
Do spożycia na wiele sposobów – doskonale 
smakuje wyjadana łyżeczką bezpośrednio  
ze słoiczka, na pieczywie czy słonych 
krakersach. Krem świetnie sprawdzi się 
również jako dodatek do deserów lodowych.

bez glutenu produkt wegański kremowa konsystencja

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI



VEGETELLA - kokosowy 
krem słonecznikowy

VEGETELLA - kakaowy
krem słonecznikowy

VEGETELLA - słodki  
krem słonecznikowy

160 g

160 g

PL-096-077 PL-096-079

PL-096-078

6 szt.160 g

6 szt.

6 szt.12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/vegetella-kokosowy-krem-slonecznikowy/
https://www.primavika.pl/vegetella-slodki-krem-slonecznikowy/
https://www.primavika.pl/vegetella-kakaowy-krem-slonecznikowy/


SOSY
OBIADOWE
Siła roślin w słoiku

Znane smaki sosów obiadowych 
stworzone w 100% z roślin. Doskonałe 
na obiad czy szybką przekąskę.

zawiera roślinne 
mielone

wysoka zawartość 
białka

bez dodatku barwników, 
glutaminianu, fosforanu, 
konserwantów

SOSY
OBIADOWE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI



Chilli sin carne Sos myśliwski

Curry warzywne Sos boloński

300 g 300 g

300 g
300 g

PL-096-080

6 szt. 6 szt.

6 szt.
6 szt.

12 miesięcy 12 miesięcy

12 miesięcy
12 miesięcy

SOSY
OBIADOWE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/chili-sin-carne-roslinne/
https://www.primavika.pl/sos-mysliwski-roslinny/
https://www.primavika.pl/curry-warzywne-roslinne/
https://www.primavika.pl/sos-bolonski-roslinny/


RoślinnieMi
Mięsne smaki 
w roślinnym wydaniu

Smak mięsa w roślinach.   
Nasze propozycje stanowią doskonałą 
alternatywę dla mięsa zwierzęcego. 
Smakują równie dobrze  
i są w 100% roślinne. 

100% roślinne wysoka zawartość 
białka

bez dodatku barwników, 
glutaminianu, fosforanu, 
konserwantów

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL



RoślinnieMi - kawałki 
a’la tuńczyk

RoślinnieMi - kawałki 
a’la kurczak

160 g

160 g

6 szt.

6 szt.

RoślinnieMi - mielone 
a’la wołowe

6 szt.160 g 12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

PL-096-082

PL-096-081

ROŚLINNIE
MI

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

https://www.primavika.pl/roslinniemi-mielone-ala-wolowe/
https://www.primavika.pl/roslinniemi-kawalki-ala-kurczak/
https://www.primavika.pl/roslinniemi-kawalki-ala-tunczyk/


DANIA
OBIADOWE
Ogromna dawka dobrej energii

Produkty stworzone z myślą 
o osobach na diecie wegańskiej 
i wegetariańskiej.

Nie zawierają cholesterolu.  
Zaskakują doskonałą kompozycją 
warzyw i przypraw.

źródło białka
i antyoksydantów bez glutenu bez zbędnych, 

sztucznych składników

DANIA
OBIADOWE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI



Fasola w sosie 
pomidorowym

PL-096-001

6 szt.440 g 12 miesięcy

Cieciorka w sosie
pomidorowym

440 g

PL-096-003

6 szt. 12 miesięcy

Strogonow
wegetariański

420 g 6 szt. 12 miesięcy

12 miesięcy

Gołąbki wegetariańskie 
z kaszą jaglaną

6 szt.480 g 12 miesięcy

PL-096-006

Gołąbki wegetariańskie 
z ryżem naturalnym

480 g 6 szt.

PL-096-005

Gołąbki wegetariańskie 
z kaszą gryczaną, 
soczewicą i siemieniem 
lnianym

480 g 6 szt. 12 miesięcy

PL-096-070

DANIA
OBIADOWE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/fasolka-w-sosie-pomidorowym/
https://www.primavika.pl/cieciorka-w-pomidorach/
https://www.primavika.pl/strogonow/
https://www.primavika.pl/golabki-wegetarianskie-z-kasza-jaglana-480g/
https://www.primavika.pl/golabki-wegetarianskie-z-ryzem-naturalnym-480g/
https://www.primavika.pl/golabki-wegetarianskie-z-kasza-gryczana-soczewica-i-siemieniem-lnianym/


Pulpety wegetariańskie
w sosie pomidorowym

Pulpety wegetariańskie
w sosie o smaku 
pieczeniowym

Bigos wegetariański

Gulasz wegetariański

420 g

480 g

430 g

PL-096-075

6 szt.430 g

6 szt.

6 szt.

6 szt.
12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Pulpety roślinne  
z warzywami

430 g 6 szt. 12 miesięcy

DANIA
OBIADOWE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/pulpety-w-sosie-pomidorowym/
https://www.primavika.pl/gulasz-wegus/
https://www.primavika.pl/pulpety-w-sosie-pieczeniowym/
https://www.primavika.pl/bigos-wegetarianski/
https://www.primavika.pl/pulpety-roslinne-z-warzywami/


PRODUKTY
EKOLOGICZNE
W zgodzie z naturą

Seria produktów powstała z myślą 
 o naturalnym środowisku i osobach 
ceniących sobie smak zgodny  
z naturą. Wszystkie produkty posiadają 
certyfikat rolnictwa ekologicznego.

produkt ekologiczny idealne dla dziecibez glutenu

PRODUKTY
EKOLOGICZNE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI



BIO KIDS  
Pasta warzywna 
z kaszą jaglaną

BIO KIDS  
Pasta warzywna z groszkiem

BIO KIDS  
Pasta warzywna 
z marchewką

160 g

160 g

PL-096-085 PL-096-083

PL-096-084

6 szt.160 g

6 szt.

6 szt.12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

PRODUKTY
EKOLOGICZNE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/bio-kids-pasta-warzywna-z-kasza-jaglana/
https://www.primavika.pl/bio-kids-pasta-warzywna-z-marchewka/
https://www.primavika.pl/bio-kids-pasta-warzywna-z-groszkiem/


BIO ... orzechowe 
100% orzeszków 
arachidowych

BIO tahini naturalne

360 g

350 g

6 szt.

6 szt.

18 miesięcy

12 miesięcy

PL-096-035

PL-096-036

PRODUKTY
EKOLOGICZNE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/bio-maslo-orzechowe-100-orzechow/
https://www.primavika.pl/bio-tahini-naturalne-100-sezamu/


BIO ketchup łagodny

BIO ketchup pikantny

BIO ketchup bez octu 
- dla dzieci

315 g

315 g
6 szt.315 g

6 szt.

6 szt.
12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

PL-096-060

PL-096-061

PL-096-062

NOWA ETYKIETA NOWY SŁOIK!

PRODUKTY
EKOLOGICZNE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/ketchup-lagodny-bio/
https://www.primavika.pl/ketchup-dla-dzieci-bio/
https://www.primavika.pl/ketchup-pikantny-bio/


12 miesięcy

BIO musztarda ostra
6 szt.170 g 12 miesięcy

BIO koncentrat
pomidorowy

185 g 6 szt. 12 miesięcy

BIO musztarda łagodna
170 g 6 szt.

BIO fasola w sosie
pomidorowym

PL-096-051

6 szt.440 g 12 miesięcy

BIO buraczki “Pychotka”
280 g

PL-096-054

6 szt. 18 miesięcy

PRODUKTY
EKOLOGICZNE

PASTY 
I PAPRYKARZE 

ROŚLINNE

VEGGIE 
BOWL

ROŚLINNIE
MI

https://www.primavika.pl/musztarda-ostra-bio/
https://www.primavika.pl/koncentrat-pomidorowy/
https://www.primavika.pl/musztarda-lagodna-bio/
https://www.primavika.pl/fasolka-w-sosie-pomidorowym-bio/
https://www.primavika.pl/buraczki-pychotka-bio/
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t i  p s

Primavika Sp. z o.o.

Więcej inspiracji znajdziesz na:

ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki
NIP: 777-285-76-49
REGON: 300113700
KRS: 0000241018

E-mail: kontakt@primavika.pl
Telefon: 61 81 71 223

https://www.facebook.com/PRIMAVIKApl
https://www.instagram.com/primavika.pl/
https://www.primavika.pl/

