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naturalnej, roślinnej żywności.

Katalog produktów
Wydanie marzec 2021



Up�eld jest liderem w produkcji żywności na bazie roślinnej,                  
z tradycjami sięgającymi 1871 roku. W Polsce jesteśmy znani                            
z kultowych marek jak m.in. „Delma”, „Flora”, „ProActiv”, „Rama”, „Kasia”, 
która jest najpopularniejszym tłuszczem roślinnym do pieczenia                   
w Polsce, a także z całej gamy „Violife” - roślinnych alternatywy                    
dla serów w plastrach, w kawałkach, tartych i kremowych.

Produkty Up�eld są również wykorzystywane przez szefów kuchni 
w ponad 6000 polskich restauracji i hoteli (dane za 2019 r.).

Up�eld Polska zatrudnia ponad 400 osób. Większość stanowią 
Pracownicy fabryki Up�eld w Katowicach, z której nasze świeże 
produkty roślinne do smarowania, pieczenia i gotowania tra�ają                                                 
do sklepów w całej Europie.

Up�eld dąży do lepszej przyszłości opartej na roślinach, 
wprowadzając pozytywne zmiany w zdrowiu ludzi i ich codziennym 
życiu oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Nasze produkty pochodzenia roślinnego:

- nie zawierają częściowo utwardzonych olejów, które są źródłem   
   szkodliwych tłuszczów „trans”
- nie zawierają cholesterolu
- mogą stanowić doskonałe źródło nienasyconych kwasów 
   tłuszczowych w diecie ze względu na swoje roślinne pochodzenie
- są alternatywą dla masła z krowiego mleka, ponieważ mogą zawierać 
  nawet do 80% mniej tłuszczów nasyconych (w zależności od produktu)
- bazują na olejach roślinnych, które są bogate w Omega 3 i Omega 6

 
Up�eld Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
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MARGARYNY? 
BO ROŚLINY TO PRZYSZŁOŚĆ!
Według zaleceń światowych i polskich organizacji żywieniowych              
powinniśmy ograniczać spożycie nasyconych kwasów                                               
tłuszczowych. Ich źródłem są przede wszystkim produkty                        
pochodzenia zwierzęcego, dlatego warto je zastępować                  
produktami roślinnymi. Np. do smarowania, pieczenia i smażenia 
częściej używaj margaryn. Wokół nich w Polsce narosło wiele 
mitów, ale większość jest nieprawdziwa.

Margaryny Upfield nie zawierają częściowo
uwodornionych / utwardzonych olejów roślinnych, które są źródłem transów.

Fakty o margarynie
Margarynę można zrobić w domu, używając kilku

składników: oleju roślinnego, soli, żółtka, wody lub mleka, 
soku z cytryny i tłuszczu stałego, np. kokosowego.

Margaryny w Polsce są obowiązkowo wzbogacone 
w witaminy A i D. W olejach, z których robiona jest 

margaryna, naturalnie występuje witamina E.Margaryna to źródło niezbędnych, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych Omega 3 i 6.

Współczesne margaryny produkowane są tak, by były smaczne, 
miały kremową konsystencję i łagodnie rozpuszczały się w ustach.



RAMA ulubiona przez konsumentów.
100% naturalnych składników. 
Do smarowania, gotowania i smażenia.



RAMA  jest obecna w polskich domach od lat, siegają po nią miliony konsumentów. Wszystkie receptury oparte są na olejach 
roślinnych. Dzięki odpowiednim kompozycjom składników RAMA wyróżnia się kremowo-aksamitną, apetyczną 
konsystencją i wyjątkowym maślanym smakiem! Świetnie sprawdza się zarówno do smarowania kanapek, jak i w gotowaniu, 
smażeniu oraz pieczeniu. W odpowiedzi na trendy i potrzeby konsumentów nowa RAMA zmieniła swój skład na: 
•  100% naturalne składniki
•  Bez sztucznych barwników
•  Bez konserwantów

Prosty skład, wielofunkcjonalność i maślany smak - To wyróżnia produkty RAMA na rynku.

RAMA CLASSIC 250g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA CLASSIC 450g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA CLASSIC 950g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA BUTTERY 450g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA SALTY 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA 100% ROŚLINNA 450g
Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA DO SMAŻENIA 
KLASYCZNA 500ml

Liczba sztuk w kartonie: 8

RAMA CREMEFINE 
DO GOTOWANIA 250g

Liczba sztuk w kartonie: 12
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ProActiv obniża
cholesterol już w 21 dni



Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca. ProActiv dzięki zawartości 
steroli roślinnych w naturalny i skuteczny sposób może obniżyć poziom cholesterolu we krwi, co 
udowodniono klinicznie. ProActiv to kompozycja płynnych olejów roślinnych (m.in słonecznikowy, 
rzepakowy oraz lniany), które są doskonałym elementem zbilansowanej diety. Zawiera niezbędne dla 
organizmu kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6.  Już trzy kanapki posmarowane ProActiv dziennie w ramach 
zbilansowanej diety w prosty sposób mogą obniżyć poziom złego cholesterolu aż o 7-10% w 21 dni.*
•  Skutecznie obniża cholesterol
•  Naturalna siła steroli roślinnych
•  Źródło Omega 3 i 6
•  100% roślinna

*Badania pokazały, że jedząc codziennie 1.5-2.4g steroli roślinnych czyli 3 porcje (3x10g) Flory ProActiv w ramach zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, już po 2-3tygodniach możemy obniżyć poziom złego cholesterolu o ok. 7-10%

PROACTIV 225g
Liczba sztuk w kartonie: 8

PROACTIV 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

PROACTIV O SMAKU 
MASŁA 400g

Liczba sztuk w kartonie: 8

PROACTIV KARDIO 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

PROACTIV IMMUNE 250g*
Liczba sztuk w kartonie: 8

*Nie zawiera steroli roślinnych
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Flora to źródło 
naturalnych Omega 3&6



Wysokiej jakości receptura oparta na cennych olejach, naturalne źródło Omega 3 i 6, w 100% roślinna. Zdrowy 
tryb życia zaczyna się od świadomych wyborów, takich jak właściwe odżywianie, dlatego receptura Flory bazuje 
m.in. na oleju słonecznikowym, lnianym i rzepakowym. Zawiera korzystne dla zdrowia wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3 oraz Omega-6, które pomagają utrzymywać serce  w dobrej kondycji i cholesterol na 
prawidłowym poziomie. Jest kremowa i delikatna, idealna do pieczywa, gotowa do użycia prosto z lodówki.
•             Źródlo naturalnych kwasów Omega 3 & 6
•             Bez konserwantów
•             Odpowiednia dla Wegan i Wegetarian
•             Skład wzbogacony o witaminy A i D

FLORA ORIGINAL 250g
Liczba sztuk w kartonie: 16

FLORA ORIGINAL 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

FLORA LIGHT 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

FLORA GOLD 400g
Liczba sztuk w kartonie: 8

bez
konserwantów

źródło kwasów 
omega 3&6

OMEGA 3&6

bez laktozy bez
konserwantów
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źródło kwasów 
omega 3&6

OMEGA 3&6

bez laktozy bez
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źródło kwasów 
omega 3&6

OMEGA 3&6

bez laktozy



Kasia króluje w co drugiej
polskiej kuchni od ponad 25 lat.



Kasia jest najbardziej znaną marką kostek do pieczenia w Polsce i co druga gospodyni domowa wybiera Kasię 
do swoich wypieków. Portfolio Kasi składa się z 4 produktów: Kasia standard (72% tłuszczu), Kasia 
Maślany smak (79% tłuszczu) – idealna do kremów oraz Kasia bez laktozy (72% tłuszczu), która jest 
odpowiednia także dla wegan. Kasia jest gotowa do użycia od razu po wyjęciu z lodówki, a dzięki swojej 
recepturze Kasia łatwo się uciera, wypieki wychodzą puszyste, smaczne i zawsze się udają.

Planta i Mleczna to produkty do zadań specjalnych ! 

Planta zawiera 100% olejów roślinnych oraz posiada neutralny smak i zapach, dzięki czemu idealnie sprawdza się do smażenia. Nie przypala się i nie wydziela 
nieprzyjemnego zapachu, nawet jeśli podgrzeje się ją do wysokiej temperatury (190°C).

Z kolei Mleczna, ma wyjątkowy smak i nadaje się nie tylko do smażenia, ale również pieczenia czy gotowania. Dzięki niej każde danie nabierze wyjątkowego charakteru.     

KASIA 250g
Liczba sztuk w kartonie: 40

KASIA MAŚLANY SMAK 250g
Liczba sztuk w kartonie: 20

KASIA BEZ LAKTOZY 250g
Liczba sztuk w kartonie: 20

PLANTA 200g
Liczba sztuk w kartonie: 20

MLECZNA 250g
Liczba sztuk w kartonie: 20
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konserwantów
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po wyjęciu z lodówki
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 bez
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do smażenia



Delma towarzyszy polskim
rodzinom w przygotowywaniu
posiłków już od ponad 20 lat!



Delikatny maślany smak i szeroki wybór wariantów sprawiają, że produkty marki Delma goszczą w co 
trzecim polskim domu już od ponad 20 lat. Delma to produkty idealne do smarowania pieczywa                                     
i przygotowywania pysznych kanapek dla całej rodziny, a dzięki nowemu wariantowi, zawierającemu 80% 
tłuszczu, doskonale sprawdzi się także do smażenia, gotowania czy pieczenia! Od teraz z Delmą można 
wyczarować o wiele więcej smacznych dań. Produkty, poza doskonałym smakiem, zawierają m.in.                                  
witaminy A oraz D i nie zawierają konserwantów.

DELMA MAŚLANY SMAK 250g
Liczba sztuk w kartonie: 20

DELMA MAŚLANY SMAK 500g
Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA EXTRA IDEALNA 
DO KANAPEK 500g

Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA O SMAKU 
WIEJSKIEGO MASEŁKA 500g

Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA O SMAKU WIEJSKIEGO 
BOCHENKA 500g

Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA O SMAKU WIEJSKIEJ 
ŚMIETANKI 500g

Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA ZE SZCZYPTĄ 
SOLI 500g

Liczba sztuk w kartonie: 12

DELMA PREMIUM 
Z MASŁEM 450g

Liczba sztuk w kartonie: 8

bez
konserwantów

do smarowania, 
gotowania i smażenia

bez
konserwantów

do smarowania, 
gotowania i smażenia
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Violife to w 100% wegańskie produkty, 
uwielbiane przez wszystkich!



Violife to wielokrotnie nagradzana, pyszna i wegańska alternatywa dla nabiału. Violife to marka uwielbiana przez 
wegan, wegetarian i �eksitarian na całym świecie, z czego jesteśmy bardzo dumni! Wszystkie nasze produkty                              
są w 100% wegańskie i nie zawierają mleka, laktozy, GMO, glutenu, orzechów, soi, konserwantów czy cholesterolu.                
W ofercie znajdują się plastry do kanapek, bloki do gotowania lub sałatek, kremowe do smarowania czy tarte                            
w wiórkach do zapiekania. Dzięki różnorodnym formatom i smakom, Violife daje wiele możliwości                                              
do przygotowania ulubionych potraw w wersji wegańskiej.

 

VIOLIFE PLASTRY 
O SMAKU ORIGINAL 

Liczba sztuk w kartonie: 7

VIOLIFE PLASTRY 
O SMAKU CHEDDAR 

Liczba sztuk w kartonie: 7

VIOLIFE PLASTRY 
O SMAKU WĘDZONYM 

Liczba sztuk w kartonie: 7

VIOLIFE PLASTRY 
O SMAKU MOZZARELLA  
Liczba sztuk w kartonie: 7

VIOLIFE KREMOWY 
O SMAKU ORIGINAL   

Liczba sztuk w kartonie: 9

VIOLIFE KREMOWY 
O SMAKU CHEDDAR   

Liczba sztuk w kartonie: 9

VIOLIFE BLOK
O SMAKU ORIGINAL    

Liczba sztuk w kartonie: 13

VIOLIFE BLOK 
O SMAKU WĘDZONYM    

Liczba sztuk w kartonie: 13

VIOLIFE BLOK 
O SMAKU MOZZARELLA   

Liczba sztuk w kartonie: 13

VIOLIFE BLOK O SMAKU 
EPICKI DOJRZAŁY CHEDDAR  

Liczba sztuk w kartonie: 12

VIOLIFE BLOK 
PROSOCIANO

Liczba sztuk w kartonie: 11

VIOLIFE TARTY O SMAKU 
EPICKI DOJRZAŁY CHEDDAR

Liczba sztuk w kartonie: 12

VIOLIFE KREMOWY 
O SMAKU CHEDDAR & CEBULKA 

Liczba sztuk w kartonie: 9

VIOLIFE KREMOWY 
Z ZIOŁAMI

Liczba sztuk w kartonie: 9

VIOLIFE KREMOWY 
Z CZOSNKIEM I ZIOŁAMI
Liczba sztuk w kartonie: 9

VIOLIFE BLOK
GREEK WHITE 

Liczba sztuk w kartonie: 12

VIOLIFE KREMOWY 
O SMAKU KAKAOWYM

Liczba sztuk w kartonie: 10

R

bez
konserwantów

bez laktozybez soibez alergenów



CO2

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Produkcja margaryn i produktów 

do smarowania pochodzenia roślinnego 
przyczynia się do ochrony srodowiska.

mniejszy ślad węglowy 
(na podstawie emisji CO2, 
który wpływa niekorzystnie
na zmianę klimatu) 

mniej obszarów produkcji 
(zajmowanego rocznie 
w całym cyklu życia 
produktu) 

ilości wody
używanej w całym 
cyklu produkcyjnym 

70% 2/3 1/2

Wpływ masła na zmiany klimatyczne jest ponad 3,5 razy większy 
niż wpływ margaryn i produktów do smarowania pochodzenia roślinnego 
Całkowity wpływ masła pochodzenia zwierzęcego

Gospodarstwo/Składniki           Pakowanie           Produkcja           Dystrybucja           Użycie

Całkowity wpływ margaryn i produktów do smarowania z surowców pochodzenia roślinnego 

Na podstawie danych dotyczących margaryn i produktów do smarowania Up�eld, porównanych na podstawie średniej ważonej z masłem 
w Ameryce Północnej i Europie zgodnej z ISO LCA przeprowadzonej przez Quantis Consulting opublikowanej 

w International Journal of Lifecycle Assessment. http://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01703-w

Up�eld Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa
NIP: 527-27-28-238
www.up�eld.com
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