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Przemierzamy całą Europę aby dotrzeć do wyselekcjonowanych, 
renomowanych, lokalnych producentów, dla których najwyższa 
wartością jest smak, jakość i skład.

Naszymi partnerami są rodzinne firmy, o wielopokoleniowych 
tradycjach i doświadczeniu. PURE&good to coś więcej niż marka,  
to filozofia. Otwarta. Tolerancyjna. Empatyczna. Radosna.

XXI wiek to niewątpliwie epo-
ka nowoczesnych technologii, 
innowacyjnych rozwiązań po-
prawiających standard życia  
i tworzenia szeregu udogod-
nień które sprawiają że żyje-
my coraz szybciej, intensyw-
niej, bardziej aktywnie.

Podróżujemy. Uprawiamy 
sporty. Eksperymentujemy 
kulinarnie. Poznajemy odle-
głe kultury. Dążymy do cią-
głego podnoszenia standar-
du. Żyjemy dłużej i lepiej. Ale 
niestety ciągły rozwój ma też 
swoje ciemne strony, a jed-
ną z jego konsekwencji są tzw. 
choroby cywilizacyjne.  
W ostatnich latach zaobser-
wować można coraz częstsze 
występowanie w społeczeń-
stwie różnego rodzaju nietole-
rancji pokarmowych jak rów-

nież alergii pokarmowych.  
Szacuje się iż na całym świe-
cie około 1,8 mld ludzi cier-
pi na alergie i nietolerancje, 
a odsetek ten wzrasta z każ-
dym rokiem. Zdecydowanym 
sprzymierzeńcem i sojuszni-
kiem w tej nierównej walce 
zdaje się być dieta eliminują-
ca określone grupy produktów, 
i choć w dobie przemysłowej 
produkcji żywności znalezie-
nie odpowiednich zamienni-
ków dla produktów powodują-
cych niekorzystne reakcje nie 
jest łatwe, w PURE&good wie-
rzymy że jest to możliwe. Od-
biorcy coraz częściej poszuku-
ją produktów spożywczych nie 
zawierających niekorzystnych 
składników oraz niskoprzetwo-
rzonej żywności certyfikowa-
nej ekologicznie. Marka PURE-
&good to seria wysokiej jakości 

Marka PURE&good to seria wysokiej jakości 
produktów, które poprzez eliminację składników 
powodujących nietolerancje lub alergie pomagają 

uniknąć niepożądanych reakcji na pokarm.

Wśród składników, które w naszych produktach 
zostały wyeliminowane, wymienić można m.in.: 

cukier, olej palmowy, sztuczne barwniki i aromaty, 
laktozę, gluten, soję, jajka i wiele innych.
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produktów, które poprzez 
eliminację składników po-
wodujących nietolerancje 
lub alergie pomagają unik-
nąć niepożądanych reakcji 
na pokarm



Czekolady
ze stewia
Czekolady PURE&good to cztery 
wyśmienite smaki, i cztery 
zasadnicze wyznaczniki: brak 
dodatku cukru, brak oleju 
palmowego, brak glutenu, tylko 
naturalne aromaty.

Całkowite wyeliminowanie 
tych niekorzystnych dla 
zdrowia substancji w żaden 
sposób nie zmniejsza walorów 

smakowych czekolad 
PURE&good. Wręcz przeciwnie: 
jako substancję słodzącą 
zastosowano glikozydy 
stewiolowe – ekstrakt z liści 
rośliny o tej samej nazwie – 
substancję wielokrotnie słodszą  
od cukru, a przy tym 
bezkaloryczną, nie powodującą 
próchnicy i nie podnoszącą 
poziomu glukozy we krwi.  

W połączeniu z dopracowanymi 
recepturami sprawia to, że 
smak czekolad Pure&good 
w niczym nie ustępuje 
tradycyjnym wyrobom.
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GLUTEN
NO

SUGAR
added

NO

Czekolada gorzka ze stewią
bez cukru PURE&good 100g

Czekolada mleczna ze stewią  
bez dodatku cukru PURE&good 100g

Czekolada gorzka z orzechami laskowymi  
ze stewią bez dodatku PURE&good 125g

Czekolada gorzka z pomarańczą
ze stewią bez dodatku PURE&good 125g

www.pureandgood.eu



Ksylitol
PURE&good 275g

Erytrytol
PURE&good 275g

Stewia z erytrytolem
PURE&good 275g

Lucuma ekologiczna
PURE&good 150g

kcal
STEVIAXYLITOL ERYTHRITOL

SUGAR
NO

Ograniczenie, bądź całkowita 
eliminacja cukru z diety przynosi 
tak wiele korzyści zdrowotnych, 
że trudno je wszystkie wymienić: 
znaczące zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia licznych chorób 
cywilizacyjnych, zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia nadwagi bądź 
otyłości, stabilizacja gospodarki 
hormonalnej, poprawa kondycji 

skóry, redukcja ryzyka próchnicy 
– to tylko niektóre pozytywne 
efekty ograniczenia spożycia 
cukru rafinowanego.
Czynnikiem, który sprawia, że 
wielu ludzi nie wprowadza jednak 
zmian ograniczających cukier 
w diecie, jest przeświadczenie, że 
taki sposób odżywiania oznacza 
wiele kompromisów w smaku 

potraw i napojów.
A jednak wcale tak nie musi 
być – zastosowanie naturalnych 
słodzików sprawia, że potrawy  
i napoje smakują równie dobrze 
jak przygotowane tradycyjnie,  
a także eliminuje lub 
zdecydowanie redukuje 
niekorzystne działanie cukru na 
zdrowie.

Słodziki
naturalne
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Przetwory owocowe słodzone 
stewią to nasza propozycja na 
wyśmienity i zdrowy składnik 
dań i deserów. Co warte 
podkreślenia, wytwarzane są 
wyłącznie z wysokiej jakości 
mrożonych owoców, a nie  
z przygotowywanych wcześniej 

przetartych mas owocowych. 
Produkowane na podstawie 
dopracowanych i chronionych 
receptur stanowią bogate źródło 
witamin i wartości odżywczych 
o doskonałym, unikatowym 
smaku. Zastosowanie stewii 
zamiast cukru obniża ich 

Truskawka ze stewią 
bez dodatku cukru 
PURE&good 200g

Malina ze stewią 
bez dodatku cukru 
PURE&good 200g

Owoce leśne ze stewią 
bez dodatku cukru
PURE&good 200g

STEVIA
SUGAR

added

NO

ERYTHRITOLOwoce
ze stewia
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kaloryczność bez utraty walorów 
smakowych, które stoją tu na 
najwyższym poziomie.
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Cukierki eukaliptusowo-miętowe  
ze stewią bez cukru PURE&good 50g

Cukierki cytrynowe ze stewią  
bez cukru PURE&good 50g

STEVIA
SUG AR
NOCukierki

ze stewia
Choć cukierki nie kojarzą się 
może ze zdrowym trybem życia, 
to nasze produkty z pewnością 
nie wpisują się w popularny 
obraz tej przekąski. Całkowicie 
wolne od cukru, produkowane 
jedynie  

z użyciem naturalnych 
barwników i aromatów. Nasze 
cukierki są słodzone stewią 
i charakteryzują się bardzo 
atrakcyjnym smakiem. Świetny 
pomysł na zdrową  

i odświeżającą przekąskę w czasie 
spaceru czy podczas wypadu 
rowerowego. 
Pakowane w wygodnych 
saszetkach, są łatwe do zabrania 
i przechowywania, więc można 
je mieć zawsze przy sobie.
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Ketchup pikantny 
z ksylitolem bez dodatku cukru
PURE&good 200g

Ketchup łagodny  
z ksylitolem bez dodatku cukru
PURE&good 200g

Ketchupy
z ksylitolem
Ketchup to produkt znany  
i lubiany. Aromat pomidorów 
i przypraw oraz niezastąpiony 
smak sprawił, że stał się on 
najpopularniejszym dodatkiem 
do wielu dań i przekąsek.

Jednak stosowanie cukru  
i sztucznych konserwantów 

przez producentów, skutecznie 
zniechęca coraz to bardziej 
świadomych konsumentów. 
Każdy z nas zdaje sobie sprawę ze 
szkodliwych właściwości cukru  
i sztucznych dodatków.

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom konsumentów, 

stworzyliśmy produkt naturalny.

Ketchup PURE&good w dwóch 
wersjach: łagodnej i pikantnej 
to produkt bez dodatku cukru, 
słodzony ksylitolem z Finlandii, 
niezawierający sztucznych 
konserwantów i aromatów.

SUGAR
added

NO

XYLITOL
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Bułka tarta jasna bezglutenowa
PURE&good 200g 

Produkty
bezglutenowe
Linia produktów przygotowana z 
myślą o osobach eliminujących 
bądź ograniczających zawartość 
glutenu w diecie.

Ze względu szerokie zastosowanie 
produktów glutenowych 

w przemyśle spożywczym, 
stosowanie diety bezglutenowej 
wymaga eliminacji wielu 
produktów, ponieważ 
mogą one zawierać choćby 
śladowe ilości tego białka. 

Dlatego warto korzystać z 
dedykowanych wyrobów, do 
wytworzenia których używa się  
wyselekcjonowanych składników 
i specjalnie przygotowanych linii 
produkcyjnych nie dopuszczając 
do zanieczyszczenia produktu.

GLUTEN
NO

SUGAR
added

NO



FIRST
cold pressedBIO >300

daysOliwy 
ekologiczne

Oliwa PURE&good pochodzi 
z ekologicznych upraw gai 
oliwnych zlokalizowanych w sercu 
hiszpańskiej Andaluzji, regionu 
słynącego z bardzo dobrej jakości 
powietrza i wyjątkowych walorów 
środowiska naturalnego.  
W górach, bo tam rozpościerają 
się plantacje drzewek oliwnych  
i dojrzewają owoce, panuje 
unikalny mikroklimat, a słońce 
świeci ponad 300 dni w roku co 
sprawia,  

że oliwki są bardzo dojrzałe, 
soczyste i charakteryzują się 
wyjątkowymi właściwościami 
smakowymi i fizyko-
chemicznymi. Tłoczenie oliwek 
odbywa się zaraz po zbiorach, 
późną jesienią, bezpośrednio 
w rejonie upraw. Nasza oliwa 
uzyskiwana jest z pierwszego 
tłoczenia na zimno, nie jest 
filtrowana ani poddawana 
jakimkolwiek procesom 
przetworzenia przemysłowego. 

Kwintesencją procesu jest tzw. 
Dekantacja (z hiszpańskiego: 
decantado), która polega na 
delikatnym oddzieleniu płynnej 
oliwy od roślinnego osadu poprzez 
odlanie górnej warstwy płynu – 
najbardziej wartościowej, która 
następnie trafia do naszych 
butelek. Naturalna mętność 
oliwy jest wynikiem braku 
procesu filtracji- gwarantuje to 
zachowanie wszystkich cennych 
właściwości i wartości.

Oliwa ekologiczna z oliwek 
extra virgin 
PURE&good 250ml

www.pureandgood.eu



Produkty PURE&good  - tabela danych logistycznych

Kod 
produktu

Nazwa
produktu Gramatura

Ilość szt.
w opakow. 
zbiorczym VAT CN-Code

GTIN-Code 
produktu

GTIN - Code 
opakowania zbiorczego

PAG004 Czekolada gorzka ze stewią  
bez cukru 100g 12 23 5903111903060 5903111903107

PAG005 Czekolada mleczna ze stewią  
bez dodatku cukru 100g 12 23 5903111903077 5903111903114

PAG006 Czekolada gorzka z orzechami 
laskowymi ze stewią bez dodatku 125g 12 23 5903111903084 5903111903121

PAG007 Czekolada gorzka z pomarańczą  
ze stewią bez dodatku cukru 125g 12 23 5903111903091 5903111903138

PAG008 Ksylitol 275 g 9 23 5903111903145 5903111903176

PAG009 Erytrytol 275g 9 23 5903111903152 5903111903183

PAG010 Stewia z Erytrytolem 275g 9 23 5903111903169 5903111903190

PAG018 Lucuma ekologiczna 150g 9 5 1106 30 90 5903111903343 5903111903350

PAG011 Truskawka ze stewią  
bez dodatku cukru 200g 6 5 2007 99 33 5903111903206 5903111903237

PAG012 Malina ze stewią  
bez dodatku cukru 200g 6 5 2007 99 35 5903111903213 5903111903244

PAG013 Owoce leśne ze stewią  
bez dodatku cukru 200g 6 5 2007 99 39 5903111903220 5903111903251

PAG014 Cukierki cytrynowe ze stewią  
bez cukru 50g 20 8 2106 90 92 5903111903268 5903111903282

PAG015 Cukierki eukaliptusowo-miętowe  
ze stewią bez cukru 50g 20 8 2106 90 92 5903111903275 5903111903299

PAG016 Ketchup łagodny z ksylitolem  
bez dodatku cukru 200g 6 8 2103 20 00 5903111903305 5903111903329

PAG017 Ketchup pikantny z ksylitolem  
bez dodatku cukru 200g 6 8 2103 20 00 5903111903312 5903111903336

PAG019 Bułka tarta jasna bezglutenowa 
PURE&good 200g 200g 8 5 1905 90 80 5903111903367 5903111903374

PAG001 Oliwa ekologiczna  
z oliwek extra virgin 250ml 12 5 1509 10 20 5903111903008 5903111903039
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Kontakt

Dystrybutor w Polsce: 
MERCATARE, 

ul. Skawińska 25 lok. 5, 31-066 Kraków
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