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DOBROCZYNNE DZIAŁANIE... 

BORÓWEK 
Choć wyglądają skromnie, borówki mają wiele zalet 

i zawierają niezbędne składniki odżywcze. 
 
 

 

Poznaj dobroczynne działanie borówek, korzystając 
z naszego przepisu na smaczne smoothie o działaniu 
przeciwutleniającym lub na dżem z borówek 
niezawierający cukru. 

 
Jako źródło błonnika, witaminy C, witaminy K i manganu, borówki 

dostarczają znaczne ilości składników odżywczych bez dużej 

zawartości cukru i kalorii, jak w przypadku niektórych innych 

jagód. 

 
Niewykluczone, że najbardziej charakterystyczną cechą borówek 

jest zawartość przeciwutleniaczy. Związki te wykazują skutecz-

ność w zakresie redukcji  niektórych z najbardziej zagrażających 

zdrowiu problemów: ograniczają gromadzenie się złego 

cholesterolu, obniżają ciśnienie krwi i mogą opóźniać oznaki 

starzenia. 

 
Spośród powszechnie spożywanych owoców i warzyw borówki 

są najbardziej bogate w przeciwutleniacze, co czyni 

je doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą cieszyć się 

ich dobroczynnymi skutkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEZCUKROWY DŻEM BORÓWKOWY 
 

Składniki: 

 

• 600 g świeżych lub mrożonych 

(rozmrożonych) borówek 

• 250 ml wody 
• 50 g pektyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sposób przygotowania: 

 
1. Wsypać borówki do dużego rondla. 

2. Używając ręcznego blendera lub tłuczka, miksować owoce, dopóki borówki nie 

osiągną pożądanej konsystencji. Zalecamy gładką i gęstą konsystencję. 

3. Dodać 250 ml wody i 50 g pektyn do borówek postawionych na średnim ogniu 

i mieszać, aż do rozpuszczenia. 

4. Zwiększyć temperaturę i gotować na dużym ogniu przez 5 minut. Podczas gotowania 

mieszankę należy regularnie mieszać. 

5. Sprawdzić, czy została osiągnięta temperatura krzepnięcia. W tym celu należy 

umieścić talerzyk w zamrażarce na 30 minut. Wyjąć talerzyk z zamrażarki i nałożyć 

na niego łyżeczkę dżemu. Popychać dżem palcem przez 30 sekund. Jeśli dżem się 

sfałduje, temperatura krzepnięcia został osiągnięta. 

6. Gotowy dżem przelać do wysterylizowanego słoika na przetwory marki Kilner® 

i poddać pasteryzacji w celu uzyskania maksymalnie długiego terminu przydatności. 
Smacznego! 

 
Niepasteryzowane słoiki należy przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 
tygodnia. 
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JAGODOWY SMOOTHIE 

PRZYCIWUTLENIAJĄCY 
Porcja 700 ml  

  
Składniki: 
 

• 100 g pokrojonych truskawek (świeżych lub 

mrożonych) 

• 50 g borówek (świeżych lub mrożonych) 

• 50 g malin (świeżych lub mrożonych) 

• 150 g jogurtu (preferowany smak) 

• 250 g mleka (pełne lub odtłuszczone) 
• 1 banan 
• orzechy do dekoracji 
 

Sposób przygotowania: 

1. Umyć truskawki, borówki i maliny. 

2. Wszystkie owoce umieścić w blenderze 

wraz z jogurtem i mlekiem. Miksować do 

czasu uzyskania gładkiej masy. 

3. Jeśli pożądana jest gęstsza konsystencja, 

należy dodać i zblendować 4-5 kostek 

lodu. 

4. Przelać do wysokiej szklanki Kilner® 

VintageHiballs. 

5. Dopełnić szklankę jogurtem 

i udekorować rozgniecionymi 

orzechami. 

 

Smacznego! 
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KOMBUCZA 
Kombucza jest słodką, sfermentowaną herbatą, która 
zyskuje na popularności, jako napój prozdrowotny. 
Przygotowuje się ją, poddając herbatę fermentacji przy 
użyciu żywej kultury kombuczy, znanej również SCOBY 
(symbiotyczna kolonia bakterii i drożdży). Kultura ta 
odżywia się cukrem w herbacie i wytwarza zdrowe bakterie. 

 
Uważa się, że ten prozdrowotny napój pochodzi z Dalekiego 

Wschodu i jest spożywany od ponad dwóch tysięcy lat. 
Historycznie znany jest on jako herbata nieśmiertelności. 

 
Zdrowa kultura scoby powinna mieć biały i gumowaty wygląd; 

umieszcza się ją w słodzonej czarnej lub zielonej herbacie. Po 

zakończeniu fermentacji powstaje smaczny napój, pełen 
witamin, minerałów, enzymów i kwasów organicznych. 

Chociaż w przepisie na kombuczę podaje się określoną ilość 
cukru, scoby spożywa go podczas procesu fermentacji 

w prawie 90%, pozostawiając jednocześnie kombuczę 
naturalnie słodką. 

 
Aktywna kultura scoby odżywia się składnikami odżywczymi 

zawartymi w płynie i zużywa je wraz z tlenem do rozmnażania 
i dzielenia się. Gdy składniki odżywcze nie są już obecne 

w płynie, kultura scoby przechodzi w stan uśpienia. 

Można stworzyć kulturę scoby od zera, łącząc herbatę, cukier 
i odrobinę gotowej kombuczy (lub octu jabłkowego). 

Mieszankę należy pozostawić na 2-4 tygodnie do fermentacji 
w celu uzyskania w pełni rozwiniętej kultury scoby. 

Z każdą przygotowaną partią, scoby tworzy nową warstwę, 
dzielącą się na dwie. 

Daje to dodatkowe kultury, które można przechowywać 
w słodzonej herbacie w lodówce lub umieścić bezpośrednio 

w kolejnej partii. 
 

 

KOMBUCZA 
O SMAKU 

POMARAŃCZY 
I IMBIRU 

 

Po uzyskaniu kombuczy o pożądanym 
smaku, można wzbogacić ją 

dla uzyskania świeżego i owocowego 
smaku. 

 
 

 
Składniki: 

 

• ok. 5 cm imbiru (opcjonalnie można 

dodać więcej w celu uzyskania 

mocniejszego smaku) 

• 350 ml czystego soku pomarańczowego 

• pomarańcze (opcjonalnie) 

 

Sposób przygotowania: 

1. Imbir zetrzeć na drobne cząstki. 

2. Dodać do kombuczy wraz z 350 ml 

czystego soku pomarańczowego. 

Aby uzyskać wyjątkowy smak świeżych 

pomarańczy, należy dodać pożądaną ilość 

pomarańczy i zostawić na 2-4 dni 

w temperaturze pokojowej. 

3. Smak kombuczy można sprawdzać 

codziennie, aż do momentu osiągnięcia 

pożądanego smaku. Smacznego! 

 

 
 
Składniki: 
• 2,5 litra wody 

• 4-6 torebek herbaty (przynajmniej 2 
torebki powinny być torebkami czarnej 
herbaty) 

• 225 g białego cukru 

• 1 kultura kombuczy (scoby) 

• 300 ml herbaty kombucza z poprzedniej 
partii lub 3 łyżki octu jabłkowego 

 

 

 
 
Doprowadzić 2,5 litra wody do wrzenia. 
Wyłączyć palnik i dodać 225 g białego cukru 
oraz 4-6 torebek herbaty i zamieszać*. 
Torebki usunąć po 15 minutach. Pozostawić 
mieszankę do wystygnięcia, aż osiągnie ona 
temperaturę pokojową. Wówczas dodać 
300 ml herbaty kombucza z poprzedniej partii 
(lub 3 łyżki octu jabłkowego). 
Przelać do słoika z dozownikiem marki 
Kilner®. 
 
* Używać drewnianej łyżki. 

 
 

Dodać kulturę scoby. 
NIE DODAWAĆ, JEŚLI MIESZANKA 
JEST GORĄCA! 
Jeśli kultura scoby zostanie dodana 
do gorącego płynu, uniemożliwi 
to fermentację. 
Ważne jest, aby powietrze miało 
kontakt z mieszanką kombuczy. 

 
 
Przykryć słoik z dozownikiem muślinową 
ściereczką i zawiązać sznurkiem. 
Pozostawić do fermentacji w ciepłym, 
ciemnym miejscu na 7-15 dni, 
w zależności od pożądanego smaku. 
Podczas przygotowywania nie należy 
używać żadnych metalowych przyborów, 
ponieważ metal może reagować z kulturą 
kombuczy, utrudniając fermentację. 

 
 
Po uzyskaniu pożądanego smaku, 
czystymi rękami zdjąć ściereczkę i usunąć 
kulturę scoby. Nałożyć drewnianą, 
wciskaną pokrywkę i przechowywać 
w lodówce w celu zachowania świeżości. 
Kulturę scoby wraz z niewielką ilością 
kombuczy można przechowywać w słoiku 
z pokrywką zaciskową marki Kilner®, 
gotowe do użycia przy następnej partii. 

Smacznego! 

 

DZIAŁANIE ZDROWOTNE 
 

Kombucza odtruwa organizm dzięki zawartości kwasu 

glukonowego i probiotyków. Pomaga w niestrawności, 

zwiększa energię i wzmacnia system odpornościowy. 

Wypróbuj nasz przepis na kombuczę! 
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KALAFIOR 
TO NOWY JARMUŻ ... 

Wspaniałe walory smakowe i korzyści zdrowotne kalafiora są znane i opisywane w świecie zachodnim od prawie dwóch tysięcy lat (co 
najmniej!). Wiedzę tę odkryto ponownie  w ostatnich latach, ponieważ coraz więcej ludzi przekonuje się o zaletach kalafiora oraz o jego 

wspaniałym smaku i uniwersalności. 

 

Kalafior jest jednym z najzdrowszych pokarmów. Jedna porcja może zawierać do 73% zalecanej dziennej dawki witaminy C. 

Ponadto wykazano, że dieta bogata w kalafiora zmniejsza ryzyko chorób, podczas gdy wysoka zawartość błonnika stanowi znakomitą 

ochronę wyściółki żołądka i poprawia stan układu trawiennego. Poza jego dobroczynnym wpływem na ciało, kalafior oddziałuje korzystnie 

również na umysł; wysoka zawartość choliny w kalafiorze jest niezbędna do rozwoju mózgu. Sprawdza się również doskonale w diecie 

służącej zdrowej utracie wagi, ponieważ cechuje się niską zawartością skrobi, tłuszczu i sodu! 

 

Ma tyle zalet i przy tym jest taki pyszny! Kalafior jest niezwykle uniwersalny: może być świetną alternatywą dla mięsa, zdrową przekąską 

w formie placuszków, podstawą do pizzy i nie tylko! Czy jest coś, czego kalafior nie potrafi? Wypróbuj nasz zdrowy przepis na 

marynowanego kalafiora, korzystając ze swojego ulubionego słoika na przetwory lub słoika z pokrywką zaciskową marki Kilner i 

przekonaj się o jego doskonałym smaku. 

 
6 

 

 

 

 
 

 

  
Odkryj więcej na stronie www.kilnerjar.co.uk 7 

MARYNOWANY 
KALAFIOR Z CHILLI 
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Porcja 1,3 litra 

 

Składniki: 
 

• 400-500 g kalafiora 

podzielonego na różyczki 

• 4 łyżeczki nasion gorczycy 

• 5 małych, zielonych papryczek 

chilli 

• 500 ml białego octu marki 

Sarson 

• 500 ml wody 

• 4 łyżki soli do peklowania 

• 2 łyżeczki cukru 

• 1 cebula 

• 6 lub więcej gałązek świeżego 
koperku (opcjonalnie) 

 

Sposób przygotowania: 
 

1. Upewnić się, że kalafior jest podzielony na różyczki o wielkości 

możliwej do spożycia. 

2. Umyć je i wysuszyć. 

3. Wlać ocet marki Sarson, wodę i sól do rondla postawionego na małym 

ogniu. 

4. Dodać cukier i sól, wymieszać do rozpuszczenia. 

5. Zdjąć z ognia i pozostawić do wystygnięcia. 

6. Włożyć kalafior oraz pozostałe składniki do wysterylizowanego słoika 

marki Kilner®. 

7. Zalać składniki wystudzoną mieszanką, zakręcić i przed 

zjedzeniem pozostawić na 24 godziny. 

 

Smacznego! 
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HYGGE: 
ZDROWIE WEWNĄTRZ 

I NA ZEWNĄTRZ 
Hygge (wymawiane /‘huːɡə/) to duński termin, o którym można ostatnio wiele usłyszeć, ale który może okazać się trudny 

do zdefiniowania. To poczucie komfortu, zdrowy tryb życia, spędzanie czasu ze znajomymi, filozofia życia - lista jest długa! 

W rzeczywistości mogą być to wszystkie te rzeczy, ale jeśli się dobrze nad tym zastanowić, jest to spędzanie życia w sposób, 

który pozwala cieszyć się poczuciem szczęścia i komfortu. Choć może być to kwestią osobistą, zależną od własnych preferencji, 

należy mieć na uwadze fakt, iż Dania regularnie nazywana jest „najszczęśliwszym krajem na ziemi”. Duńczycy muszą zatem 

wiedzieć, o czym mówią, dlatego też zapożyczenie od nich kilku pomysłów może być najlepszym sposobem na prowadzenie 

życia w stylu „hygge”. Jedną z najlepszych metod na rozpoczęcie szczęśliwego i komfortowego życia jest spożywanie zdrowego 

i smacznego jedzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Składniki: 

 
• 600 g marchwi 

• 600 g cukinii 

• 600 g pasternaku 

• 2 litry wody 

• 200 g soli 

• przyprawy/zioła do wyboru 
(ziele angielskie, goździki, 
koper, biała papryka, liście 
laurowe itp.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sposób przygotowania: 
1. Wszystkie warzywa umyć, w razie potrzeby obrać i posiekać. 
2. Gotować je w lekko osolonej wodzie przez niecałe 5 minut, aby zmiękczyć je przed 

fermentacją. 
3. Po ostudzeniu zmiękczone warzywa włożyć do słoika do kiszenia marki Kilner®. Przygotować 

solankę, dodając 200 g soli do 2 litrów wody; solankę wlać do słoika do kiszenia marki Kilner®. 
4. Płyn powinien całkowicie zakrywać mieszankę. Należy pozostawić 6,5 cm przestrzeni 

pomiędzy płynem a nakrętką. 
5. Włożyć kamienie ceramiczne, aby upewnić się, że wszystkie warzywa są całkowicie 

zanurzone w solance. Kamienie ceramiczne mają na celu dociążanie zawartości, 
aby zapewnić rozpoczęcie procesu beztlenowej fermentacji. 

6. Umieścić pokrywkę na słoiku i napełnić korek powietrzny wodą. Pozostawić do kiszenia 
w temperaturze pokojowej na 1 do 2 tygodni. Po tygodniu regularnie sprawdzać smak, 
aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. 

Smacznego! 

SKANDYNAWIA 

I KISZONA ŻYWNOŚĆ 
Skandynawia ma długą tradycję kiszenia żywności. Mroźne 

zimy oznaczały skąpą ilość produktów. 

Jednym z najprostszych sposobów konserwowania 

żywności, oprócz jej chłodzenia, było marynowanie 

i kiszenie. Pozwalało utrzymywać żywność w środowisku, 

które zapobiega namnażaniu się bakterii skutkującym 

psuciem się żywności. 

Ale to, co zapoczątkowała konieczność stało się globalnym 

zjawiskiem! 

Kiszone produkty spożywane są obecnie ze względu na ich 

interesujący smak, wypracowany przez tysiące lat 

eksperymentowania i udoskonalania receptur oraz ze 

względu na ich korzyści dla zdrowia. Dzięki wysokiemu 

poziomowi antyoksydantów, kultur zdrowych bakterii oraz 

bogactwu minerałów i składników odżywczych, kiszona 

żywność jest doskonałym sposobem na wprowadzenie 

smacznych, pożywnych produktów spożywczych do diety. 

 Chwileczkę! Jedzenie, które jest smaczne i zdrowe? 

Dla nas brzmi to całkiem hygge... 
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KISZONE WARZYWA PO NORDYCKU 
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KEFIR 
JOGURT 

Kefir jest sfermentowanym napojem mlecznym, wytworzonym poprzez zaszczepienie w mleku specjalnych ziaren 
kefirowych. Pochodzący z Kaukazu kefir jest popularny we wschodniej i północnej Europie, a obecnie zyskuje na 
popularności również w innych częściach świata ze względu na działanie zdrowotne i słodki smak. Prawidłowo 
przygotowany kefir może zawierać duże ilości różnych minerałów, witamin, niezbędnych aminokwasów 
i zdrowych bakterii, z których wszystkie zapewniają szereg korzyści zdrowotnych, od zmniejszania ryzyka chorób 
serca, aż po zwalczanie oznak starzenia. 

 

Składniki: 

 
• 250 ml ziaren kefirowych 

• 1 litr pełnego, organicznego 

mleka krowiego 

• sok z jednej cytryny 

(opcjonalnie) 

• 2 łyżki słodziku (opcjonalnie) 

Sposób przygotowania: 

 
1. Wsypać ziarna kefirowe do półtoralitrowego lub dwulitrowego słoika marki Kilner®; wlać 

jeden litr pełnego, organicznego mleka krowiego. Zamknąć pokrywkę słoika 

i potrząsnąć. 

2. Wstawić słoik do lodówki i pozostawić na 4 dni do fermentacji. 

3. Wyjąć słoik z lodówki, pozostawiając zamkniętą pokrywkę na kolejne 2 dni. 

4. Po odseparowaniu się płynu od mieszanki ziaren kefirowych i jogurtu, odcedzić płyn. 

5. Po odcedzeniu całego płynu, użyć sita i miski do oddzielenia jogurtu od ziaren kefiru. 

6. Po oddzieleniu ich od jogurtu wypłukać ziarna kefirowe i przechowywać je na potrzeby 

następnej partii. Jeśli są poprawnie przechowywane, mogę być one używane 

do siedmiu razy. 

7. Dodać sok z 1 cytryny. 

8. Mieszanka jogurtowa będzie wówczas dość cierpka - w razie potrzeby należy dodać 

2 łyżki cukru, słodziku, a nawet miodu. 

9. Po przygotowaniu przechowywać w lodówce przez 7 dni. 

Smacznego!

 
 

  

Dodać mleka do ziaren kefirowych i przechowywać je w lodówce.   Po odseparowaniu odcedzić płyn. 
 
 

 

Przecisnąć przez sito, aby usunąć ziarna kefirowe. 
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Dodać preferowany aromat i przechowywać w lodówce przez 7 dni. 
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PESTO Z BURAKÓW 

I PESTEK DYNI 
Narzędzie do spiralnego krojenia pozwala na wzbogacenie diety w zdrowe warzywa i to jeszcze z pełną elegancją! Idealnie 
nadaje się do zamieniania twardych warzyw, takich jak cukinia, kabaczek, czy marchew, w smaczne wstążki i kluski, które 
mogą wylądować prosto w słoiku marki Kilner®! 

 

 
Fioletowe owoce i warzywa należą do najzdrowszych, ponieważ ich kolor jest często wskaźnikiem ilości składników 

odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Doskonałym przykładem zdrowej żywności w tym kolorze jest pesto z buraków 

ćwikłowych i pestek dyni, zawierające dużą ilość witaminy C, błonnika i niezbędnych minerałów. Ten pyszny przepis idealnie 

pasuje do spiralnego spaghetti z cukinii, nadając posiłkowi kolor i jednocześnie zapewniając wspaniałe korzyści dla zdrowia! 
 

Składniki: 

 
• 4 buraki ćwikłowe, obrane 

i umyte 

• 70 g surowych pestek dyni 

• 70 g startego sera grana padano 

• 2 ząbki czosnku 

• sok z 1 limonki 

• starta skórka z 1 limonki 
do dekoracji 

• 4-6 łyżek oliwy z oliwek 

• sól i pieprz 
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Sposób przygotowania: 

 
1. Buraki obrać i posiekać, a następnie ugotować w wodzie do miękkości. 
2. Buraki włożyć do robota kuchennego, wraz ze wszystkimi innymi składnikami i miksować, 

aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Aby uzyskać najlepszy rezultat, miksować, 
aż masa stanie się całkowicie gładka. 

3. Po uzyskaniu gładkiej masy, włożyć ją do ulubionego słoika marki Kilner®, wraz ze startą 
skórką z limonki dla ozdoby. 

4. Aby przygotować pyszny, zdrowy posiłek, najpierw należy użyć zestawu marki Kilner® 
do spiralnego krojenia. Po przygotowaniu spiralnego spaghetti z cukinii wystarczy dodać 
domowe pesto z pestek dyni. 

Smacznego! 
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DOMOWE 

MASŁO ORZECHOWE 
JEST NAJLEPSZE 

 
Orzechy stanowią wspaniałe źródło zdrowego białka, błonnika oraz niezbędnych tłuszczów, uzupełniając dietę o gamę 
cennych witamin i minerałów. Różne rodzaje orzechów mają różne wartości odżywcze, wpływając w różny sposób 
(korzystnie) na zdrowie. Na przykład migdały zawierają dużo witaminy E, która może pomóc w poprawie kondycji i zdrowia 
skóry. Natomiast orzechy nerkowca są bogate w minerały, takie jak żelazo i cynk, co stanowi doskonały wybór, jeśli stosuje 
się dietę wegetariańską. 

 
Świetnym sposobem na włączenie różnych orzechów do diety jest przygotowanie własnego, pysznego masła orzechowego 
z preferowanych orzechów, co pozwala dostosować korzyści zdrowotne do swoich konkretnych potrzeb! Dzięki temu można 
dokładnie kontrolować, co trafia do masła, mając dokładną wiedzę, ile cukru, soli i tłuszczów jest obecnych w przygotowanym 
wyrobie. Kto by pomyślał, że coś tak smacznego może być tak dobre dla zdrowia! 
Przekąskę można również urozmaicić różnymi składnikami: miodem, karmelem, a nawet odrobiną czekolady, aby ten zdrowy 
poczęstunek stał się smakowitą przyjemnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASŁO Z PRAŻONYCH 
ORZECHÓW MAKADAMIA 

I MIODU 

Składniki: 
 

• 250 prażonych w całości orzechów makadamia 

• 2 łyżki miodu 

• 1 łyżka oleju kokosowego (lub preferowanego oleju) 

• ½ łyżeczki soli 
 

Sposób przygotowania: 
1. Zmiksować prażone orzechy makadamia w robocie 

kuchennym, regularnie mieszając, aby zapewnić 

równomierne zmiksowanie. Miksować, aż do uzyskania 

gęstej i gładkiej konsystencji. 

2. Do orzechów dodać miód, olej kokosowy i sól; dalej 

miksować do uzyskania gładkiej masy. 

3. Masło włożyć do ulubionego słoika na przetwory, słoika 

z pokrywką zaciskową lub słoika z nakrętką marki 

Kilner® i przechowywać w lodówce do tygodnia. 

Smacznego! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASŁO Z MIGDAŁÓW 
I GORZKIEJ CZEKOLADY 

 
 

Składniki: 
 

• 250 g niesolonych, prażonych w całości migdałów 

• 1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

• 50 g gorzkiej czekolady 

• 1 łyżeczka oleju kokosowego (lub preferowanego oleju) 

• 10 g kakao 

• ½ łyżeczki soli 

Sposób przygotowania: 
1. Zmiksować prażone migdały w robocie kuchennym, regularnie 

mieszając, aby zapewnić równomierne zmiksowanie. 

2. Miksować, aż do uzyskania pożądanej gęstej i gładkiej konsystencji. 

Powoli rozpuścić gorzką czekoladę na palniku, pilnując, aby się nie 

przypaliła. Dodać niewielką ilość oleju i zamieszać. 

3. Do migdałów dodać rozpuszczoną czekoladę oraz wanilię, sól 

i kakao. Ponownie włożyć mieszankę do robota kuchennego 

i miksować, aż do uzyskania gładkiej masy. 

4. Masło włożyć do ulubionego słoika na przetwory, słoika z pokrywką 
zaciskową lub słoika z nakrętką marki Kilner® i przechowywać 
w lodówce do tygodnia. 

Smacznego! 
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26-32 Spitfire Road, Triumph Trading Park, Speke Hall Road, Liverpool, L24 9BF, Anglia 

Telefon: +44 (0) 151 486 1467 Faks: +44 (0) 151 486 1467 


