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szlachetność
smaków

  Trufle

  Sernik

  Szarlotka
 

  Piernik

  Mięta

  Kminek

  Jałowiec

  Biedrzeniec Anyż



Proponujemy następujące kompozycje smakowe trufli:
   
- miód gryczany i puder z maliny,
- miód akacjowo - malinowy i puder ze śliwki,
- miód spadziowy iglasty i puder z jeżyny,
- miód spadziowy z lipy i puder z wiśni.

Te wyjątkowe trufle  wyrabiane są ręcznie, z najlepszej belgijskiej czekolady z dodatkiem 
naturalnych składników: różnorodnych miodów z podkarpackich pasiek oraz owoców 
rosnących i dojrzewających w polskich sadach. Niepowtarzalną równowagę smaku 
nasze trufle zawdzięczają eleganckiemu połączeniu słodyczy tychże miodów z  
wytrawnością gorzkiej czekolady, w której zostały zamknięte. A w finiszu oba te elementy 
dodatkowo zbalansowane zostają dyskretną kwasowością owocowych pudrów, którymi 
trufle są otulone.

Trufle z miodem 
w owocowym pudrze



Sernik

Szarlotka

Piernik

Czekolady inspirowane
smakiem tradycyjnych ciast

Już w V wieku p.n.e. sztuka tworzenia sernika była tematem 
opracowania, które napisał grecki lekarz Aegimus. Sernik był też 
ciastem stosowanym do rytuałów religijnych. Współczesną formę 
zawdzięcza Williamowi Lawrence’owi, który w 1873 r. przypadkowo 
odkrył sposób otrzymywania sera niedojrzewającego. W naszej 
czekoladzie smak świątecznego sernika oddaje połączenie białej 
czekolady z rodzynkami sułtańskimi i skórką pomarańczową.

Nazwa piernik pochodzi od staropolskiego słowa „pierny”, czyli 
pieprzny i odnosi się do dużej ilości przypraw korzennych 
używanych do tego ciasta. Ze względu na wysoki koszt importu 
przypraw i bakalii w XVII w., wśród mieszkańców hanzeatyckich 
miast piernik uchodził za symbol dobrobytu i luksusu. Tradycja 
wypieku pierników najbardziej wpisała się w historię Torunia, który 
stał się ich polskim domem. W naszej czekoladzie oprócz 
tradycyjnej mieszanki korzennych przypraw smak piernika 
podkreśla dodatek migdałowych płatków, miodu i moreli.

Szarlotkę wynalazł w XIX wieku Marie-Antoine Carême, słynny 
cukiernik, autor dzieła „Kucharz paryski”, będącego wykładnią 
ówczesnej kuchni francuskiej. Carême ze względu na swoje 
umiejętności gotował u Rothschildów, a także u cara Rosji 
Aleksandra I i tam właśnie powstało słynne na cały świat ciasto. 
Nazwa „Charlotte russe” wywodzi się od imienia księżnej, 
szwagierki Aleksandra I, późniejszej carycy.  W naszej czekoladzie 
smak tradycyjnej szarlotki odnajdą Państwo dzięki dodatkom          
w postaci jabłek, wanilii i cynamonu.



Mięta

Kminek

Jałowiec

Biedrzeniec Anyż

Wytrawne kompozycje 
czekolad z polskimi ziołami

Napar z liści mięty koi przeziębienia oraz łagodzi niestrawność           
i kolkę. Świeża mięta jest dodatkiem do deserów, świetnie 
komponuje z truskawkami. Zimny napar był używany w stanach 
gorączkowych do przygotowania przynoszących ulgę kompresów. 
W Polsce mięta jest jednym z najpopularniejszych ziół, a jej 
odświeżające właściwości decydują o jej szerokim zastosowaniu na 
rynku cukierków, gum do żucia czy pasty do zębów.

To zioło o silnym i bardzo charakterystycznym aromacie. Od dawna 
wykorzystywane jest w kuchniach wielu zakątków świata, czego 
dowodzą znaleziska chociażby w grobach Egipcjan. W Polsce jest 
tradycyjnym dodatkiem do podkarpackich dań regionalnych oraz 
pieczywa. Posiada właściwości ułatwiające trawienie, lecz trzeba 
pamiętać, aby stosować go z umiarem.

Jego leśne aromaty miały wypędzać złe moce z zabobonnych 
domostw, był lekarstwem na ukąszenia węży, chronił także od 
infekcji. Dzisiaj jego smak znamy głownie z klasycznego ginu, który 
upodobali sobie Anglicy. W Polsce jest nieodzownym dodatkiem do 
dziczyzny, która gości na naszych stołach od wieków.

Ten Anyż, będący tradycyjnym ziołem rosnącym w Polsce, jest 
łagodny i aromatyczny. Stosowany w kuchni staropolskiej, dzisiaj 
został odkryty na nowo i doceniony przez szefów kuchni                   
z najlepszych restauracji. Jest dodatkiem do ciast i ciasteczek, ale 
jego smak znajdziemy też w ulubionych przez Francuzów, 
chłodzących podniebienie aperitifach.
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Polish Flavors - czekolady inspirowane 
polskimi smakami

Polish Flavors - naturalny produkt:

  ręcznie wyrabianych,
o wyjątkowym procesie produkcji,  

  wytwarzanych na bazie belgijskiej czekolady,
t worzonych przez Mistrza Polski Cukierników,  

   skomponowanych tylko z naturalnych składników.

Cena czekolady (loco Kombornia): 3,30 PLN netto (26.09.2013 - 0,78 euro)
Cena trufli (loco Kombornia): 3,98 PLN netto (26.09.2013 - 0,94 euro)   

Dobra czekolada w powszechnej świadomości kojarzona jest z wysoką jakością. Dlatego też produkty        
z naszej linii są idealną propozycją na prezenty czy unikatowe kompozycje z innymi produktami na przykład 
winem lub kawą.

Polish Flavors są tworzone od podstaw z naturalnych, najwyższej jakości składników. Nasze tabliczki 
wytwarzane są z czekolady wykonanej przez mistrzów belgijskich bez jakichkolwiek dodatków 
wzmacniających, konserwujących czy chemicznych „ulepszaczy”. Czysta czekolada łączona jest tylko        
z cukrem i tłuszczem kakaowym. Naturalne są także substancje dodawane do czekolady takie jak zioła, 
przyprawy, korzenie, owoce,  czy miód. Owoce dodawane do czekolady to liofilizowane produkty, w których 
zachowano wartości odżywcze bez nadmiernego ubytku w kolorze. Czekolada jest produktem ręcznie 
wyrabianym.

Smak słodyczy od zawsze był synonimem luksusowej przyjemności. Trudno też o bardziej trafiony               
i elegancki prezent niż czekolada. A czy czekolada może jeszcze czymś zaskoczyć koneserów słodkich 
smaków? Odpowiedzią na to pytanie jest niniejsza oferta unikalnych wyrobów:

To paleta różnorodnych propozycji stanowiąca kwintesencję smaków i aromatów charakterystycznych dla 
polskiej kuchni, ogrodu i krajobrazu. Znajdą w niej Państwo wyjątkowe, czekoladowe trufle wypełniane 
miodami z podkarpackich pasiek i otulone pudrem z polskich owoców. Są w niej również czekolady 
inspirowane smakiem domowych ciast czy bardziej wytrawna propozycja czekolad z ziołami.

Linia Polish Flavors
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