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PODRAVKA jest jednym z największych producentów wyrobów spożywczych  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedstawicielstwa Firmy i zakłady produkcyjne 
znajdują się w 17 krajach na 3 kontynentach: w Europie, Australii i Ameryce. Silna  
sieć dystrybucyjna Podravki rozciąga się od Adriatyku po Bałtyk, co zapewnia bliski 
kontakt z Klientami na całym tym obszarze. Cechą, która wyróżnia Firmę wśród  
innych koncernów jest indywidualny sposób podejścia do potrzeb Konsumentów 
i dbałość o najwyższą jakość zarówno produktów, jak i procesów, w wyniku których 
one powstają.

Reputation Institute, z główną siedzibą w Nowym Jorku, ogłosił PODRAVKĘ  
najbardziej znakomitą chorwacką firmą.

PODRAVKA w ciągu wielu lat swojego istnienia stworzyła liczne marki, które  
funkcjonują na rynku dzięki docenionej przez Konsumentów doskonałej jakości. 
Najbardziej znane marki to: Podravka oraz Vegeta dostępne od lat w ponad 40 krajach,  
zajmujące szczególne miejsce w kuchniach wielu krajów. O sile marki Vegeta  
świadczy nagroda Superbrands Polska, którą Vegeta otrzymała jako jedna  
z najsilniejszych marek w Polsce, konkurując z 1200 innymi markami konsumenckimi.  
Poza Polską, Vegeta to prestiżową nagrodę Superbrands otrzymała także od kon-
sumentów na Węgrzech, w Rosji oraz na Słowacji. Zarówno marka, jak i produkty 
znajdują uznanie wśród Konsumentów, co potwierdzają liczne - oprócz Superbrands 
- nagrody m.in.: Laur Konsumenta, Przebój FMCG za innowacyjność produktu, Perła 
Rynku czy Wybór Konsumentów - Produkt Roku. 

W Polsce Firma PODRAVKA ze swoimi produktami obecna jest od 1970 r. Oferta  
sprzedaży na rynku polskim - oprócz znanej na całym świecie Vegety - obejmuje  
m.in. różne rodzaje makaronów i ryżu, szeroką gamę wysokiej jakości produktów  
pomidorowych oraz pasty warzywne.

PODRAVKA to gwarancja starannie dobranych surowców, z jakich wytwarzane  
są najwyższej jakości produkty. Receptury wszystkich produktów opracowywane  
są przez ekspertów w dziedzinie żywienia z uwzględnieniem zaleceń Unii Europejskiej,  
a produkcję wyrobów opartą na systemie HACCP potwierdzają Certyfikaty: BRC Food,  
ISO 9001 i IFS Food.
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VEGETA
Znana i doceniana marka przypraw w Polsce.

Vegeta jest idealną przyprawą do różnorodnych dań gotowanych czy smażonych.  
To wyjątkowa mieszanka wysokiej jakości przypraw i suszonych warzyw, przygotowana  
przez ekspertów kulinarnych. Vegeta od lat inspiruje i zachęca do tworzenia nowych 
kulinarnych kreacji.

VEGETA NATUR to:

• bogactwo warzyw
 (marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, por, papryka, natka  pietruszki, czosnek),

• bez dodatku glutaminianu sodu, sztucznych aromatów i barwników,

• nie zawiera glutenu,

• uniwersalny dodatek do dań dla konsumentów ceniących dobry smak i wyśmienity  
 aromat potraw,

• wysoka wydajność - na jedno opakowanie Vegety Natur 3 kg zużyto aż 9 kg świeżych  
 warzyw, a wystarczy ono na 1000 porcji.

WARZYWKO
Warzywko to idealnie dobrana kompozycja suszonych warzyw, takich jak: marchew, 
cebula, papryka, pomidory, pasternak, czosnek, natka pietruszki, liście selera oraz  
aromatycznych przypraw. Starannie wyważone proporcje składników sprawiają,  
że Warzywko wyśmienicie wzbogaca smak i aromat zup, sosów oraz dań mięsnych,  
rybnych i warzywnych. 

Przyprawy uniwersalne

Przyprawy uniwersalne

 i tylko gotuj

Vegeta 3 kg
Vegeta 5 kg

Vegeta Natur 3 kg

Warzywko 5 kgWarzywko 1 kg
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 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość sztuk 

w opak. 
zbiorczym

Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

4324PL Vegeta 1 kg 5904353039050 10 600 5 24

4088PL Vegeta 3 kg 5907573335605 1 90 5 24

6227PL Vegeta 5 kg 5904353039333 1 72 4                24

A028537 Vegeta 1 kg 3856020226640 10 600 5 24

G304PL Vegeta Natur 3 kg 3850104253041 1 90 5 24

4880PL Warzywko 1 kg 5907573336114 10 600 5 24

4099PL Warzywko 5 kg 5907573336251 1 72 4 24

Vegeta 1 kg

Vegeta czerwona 1 kg



Warzywko to rozpoznawalna, uznana na rynku od wielu lat marka. Do przyprawy 
uniwersalnej Warzywko dołączają właśnie przyprawy jednorodne. W naszej ofercie 
znajdują się te kluczowe, takie jak papryka, pieprz, liście laurowe czy majeranek, które 
są podstawą każdej kuchni. 

Nasi specjaliści przemierzyli świat od Azji przez Europę i Afrykę aż po Amerykę 
Południową, by znaleźć  aromatyczne przyprawy, które pomogą wydobyć głębię smaku 
z potraw. 

Przyprawy Warzywko powstają ze starannie dobranych surowców, z jakich wytwarzane 
są najwyższej jakości produkty.

Przyprawy jednorodne 

Przyprawy jednorodne

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość sztuk 

w opak. 
zbiorczym

Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

A029484 Pieprz czarny mielony 1000 g 5905784610337 14 504 4 24

A029485 Pieprz czarny ziarnisty 1000 g 5905784613482 14 504 4 24

A029498 Pieprz ziołowy 600 g 5905784610375 14 504 4 24

A029487 Liście laurowe 100 g 5905784618685 14 504 4 24

A029493 Czosnek granulowany 1000 g 5905784618999 14 504 4 24

A029488 Papryka słodka mielona 1000 g 5905784612485 14 504 4 24

A029490 Papryka ostra mielona 1000 g 5905784618869 14 504 4 24

A029491 Bazylia liść 300 g 5905784610351 14 504 4 24

A029492 Oregano 300 g 5905784610368 14 504 4 24

A029496 Majeranek 150 g 5905784610382 14 504 4 24

A029486 Ziele angielskie 600 g 5905784610344 14 504 4 24

Pieprz czarny mielony 
1000 g

Papryka słodka mielona 
1000 g

Papryka ostra mielona 
1000 g

Bazylia liść 
300 g

Oregano 
300 g

Majeranek 
150 g

Pieprz ziołowy 
600 g

Pieprz czarny ziarnisty 
1000 g

Liście laurowe 
100 g

Czosnek granulowany 
1000 g

Ziele angielskie 
600 g
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Ryż biały długoziarnisty - najpopularniejszy na polskim rynku. Całkowicie oczyszczony,  
zawiera witaminy z grupy B, wapń i fosfor.

Ryż biały długoziarnisty parboiled - preparowany termicznie, łuskany i polerowany.  
Preparowanie termiczne ziaren ryżu to poddawanie ich procesowi nawilżania pod wysokim  
ciśnieniem, dzięki czemu witaminy i minerały znajdujące się w łupinie przechodzą do 
wnętrza ziarna. Dzięki temu ryż parboiled charakteryzuje się wyższą jakością i zawiera 
więcej wartości odżywczych niż ryż biały długoziarnisty. Ryż parboiled dzięki obróbce 
termicznej nie rozgotowuje się i nie skleja.

Ryż do sushi - wysokiej jakości okrągło-ziarnisty ryż, którego ziarna po ugotowaniu są 
delikatne i sprężyste. Odpowiednio ugotowane ziarna ryżu bardzo dobrze się sklejają, 
jednocześnie zachowując swój kształt. Ryż do sushi jest ceniony za bogactwo wartości 
odżywczych.

Ryż naturalny brązowy  - ryż ten jest częściowo oczyszczony, pozbawiony niejadalnej 
części tzw. plewów, natomiast z zachowaną osłonką ziarna. Ryż nie jest polerowany, 
przez co naturalna struktura budowy ziarna pozostaje nienaruszona i ryż ten zawiera 
więcej witamin i minerałów aniżeli zwykły biały. Ryż naturalny charakteryzuje się orze-
chowym posmakiem, a po ugotowaniu jest bardziej miękki niż ryż biały. Ze względu na 
niski IG (indeks glikemiczny) polecany jest w różnego rodzaju dietach. To produkt bez-
glutenowy i lekkostrawny. Doskonale nadaje się jako dodatek do dań mięsnych, rybnych 
i warzywnych. Idealny także do faszerowania warzyw. Spróbuj go także z sosami i innymi 
produktami pomidorowymi Podravka.

Kasza gryczana prażona - popularny rodzaj kaszy używany w gastronomii mający nie-
mal nieograniczone zastosowanie w przygotowywaniu wszelkich potraw. Zawiera po-
nad dwa razy więcej błonnika w porównaniu z ryżami i znana jest ze swoich cennych 
wartości odżywczych.  – w 100 g kaszy znajduje się około 6 g błonnika. 

Ryże

Kasze

Ryże i kasze

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

A900801 Ryż biały średnioziarnisty 5 kg 8594004490834 120 14 24

A900799 Ryż biały średnioziarnisty paraboliczny 5 kg 8594004499004 120 14 18

A018126 Ryż naturalny brązowy 3 kg 8594004492227 204 17 12

A018127 Kasza gryczana prażona 5 kg 8594004492234 120 14 12

Ryż biały średnioziarnisty 
5 kg

Ryż naturalny brązowy 
3 kg

Ryż biały średnioziarnisty paraboliczny
5 kg

Kasza gryczana prażona 
5 kg
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Makarony

Makarony Podravka 100% Durum to gwarancja udanych dań w każdej kuchni.

Makarony Podravka otrzymywane są z wysokogatunkowej pszenicy DURUM. Semolina  
to jeden z najlepszych gatunków mąki pszennej, używanej do produkcji naszych makaronów.

Makaron Podravka 100% Durum to najwyższej jakości składniki oraz nowoczesne  
technologie produkcji, które gwarantują, że makarony Podravka zachowują sprężystość  
i nie rozpadają się podczas gotowania.

Makarony

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

A900717 Makaron Penne 5 kg 5901315055202 60 5 36

A900716 Makaron Fusilli 5 kg 5901315055233 72 6 48

A900718 Makaron Spaghetti 5 kg 5901315055264 98 7 36

K233PL Makaron Fillini 5 kg 5901315055561 72 12 36

Makaron Penne
5 kg

Makaron Spaghetti 
5 kg

Makaron Fusilli 
5 kg

Makaron Fillini 
5 kg
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Makarony

Gniazda wstążki to polska nazwa makaronu tagiatelle. Makaron gniazda wstążki Podravka 
100% durum powstaje z semoliny, czyli gruboziarnistej mąki otrzymywanej z wysokoga-
tunkowej pszenicy durum. Wyróżnia go najwyższa jakość, doskonały smak oraz charakte-
rystyczna, lekko złocista barwa. 

Gniazda wstążki Podravka idealnie łączą się z sosami. Doskonale nadają się  jako dodatek 
do dań mięsnych, rybnych i z warzywami. Polecamy je także w połączeniu z sosami i innymi 
produktami pomidorowymi Podravka.

Pappardelle to długie, szersze niż tagliatelle pasy makaronu o prostych krawedziach. 
Występują w formie mocno skręconych  kłębków. 

Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości składników oraz nowoczesnej technologii produk-
cji, makarony tagliatelle oraz pappardelle Podravka zachowują sprężystość, kształt i kolor 
podczas gotowania.

Makarony

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

A900344 Makaron durum Kokardki  5 kg 5 kg 3856020221614 90 15 36

A900342 Makaron durum Gwiazdki  3 kg 3 kg 3856020221577 144 18 36

A900343 Makaron durum Łazanki 3 kg 3 kg 3856020221591 144 18 36

A018415 Makaron Papardelle pasta 6x500 g 3 kg 3856020209742 64 8 24

A018416 Makaron Tagliatelle pasta 6x500 g 3 kg 3856020209766 64 8 24
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Makaron Pappardelle pasta
3 kg

Makaron Łazanki
3 kg

Makaron Gwiazdki
3 kg

Makaron Tagliatelle pasta 
3 kg

Makaron Kokardki 
5 kg



Makaron pełnoziarnisty Rigatoni 
5 kg

Makaron pełnoziarnisty Fusilli 
5 kg

Makaron pełnoziarnisty 
Lumache Rigate 5 kg

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

N359PL Makaron pełnoziarnisty Rigatoni 5 kg 5901315055677 60 5 24

N358PL Makaron pełnoziarnisty Fusilli 5 kg 5901315055660 60 5 24

N357PL Makaron pełnoziarnisty Lumache Rigate 5 kg 5901315055653 60 5 24

Makarony pełnoziarniste 15

Makarony pełnoziarniste Podravka to odpowiedź na prozdrowotne trendy żywieniowe  
wśród konsumentów. Otrzymywane są z mąki pełnoziarnistej z pszenicy Durum 
najwyższej jakości. To bogactwo błonnika, witamin z grupy B oraz związków mineralnych.

Makarony pełnoziarniste
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Przygotowanie:
Mięso wymieszać z Vegetą, natką pietruszki, jajkiem, solą,  
pieprzem i szczyptą suszonej bazylii, po czym odstawić,  
aby smaki się połączyły. Cebulę i paprykę pokroić na krążki,  
a rukolę porwać na małe kawałki. Z mięsa uformować płaskie 
kotlety i grillować na rozgrzanym ruszcie lub patelni grillowej.  
Bułki przekroić na pół. Dolną część posmarować Ajvarem  
Podravka, ułożyć krążki cebuli, następnie kotlet, paprykę,  
a na samym końcu rukolę. Górną część bułki także posmarować 
Ajvarem i przykryć nią hamburgera.

Składniki:
500 g mielonego mięsa z indyka
50 g rukoli
4 bułki do hamburgerów
2 cebule czerwone
1 papryka zielona
2 jajka
2 łyżeczki Vegety
4 łyżki Ajvaru łagodnego Podravka
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
szczypta suszonej bazylii
pieprz i sól

Pasty warzywne

Hamburgery z indyka

Pasty warzywne

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość sztuk 

w opak. 
zbiorczym

Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 
w miesiącach

9094PL Ajvar łagodny 350 g 3850104051029 12 780 5 36

5056PL Ajvar ostry 350 g 3850104050565 12 780 5 36

A017732 Ajvar łagodny 690 g 3850104051012 12 576 6 36

A017734 Ajvar ostry 690 g 3850104050572 12 576 6 36

A024927 Ajvar łagodny 4 kg 3850104051005 2 136 4 36

Ajvar łagodny
350 g

Ajvar ostry
350 g

Ajvar łagodny
690 g

Ajvar łagodny
4 kg

Ajvar ostry
690 g

Pasty warzywne Ajvar Podravka to doskonałe dodatki do dań z warzyw dojrzałych  
w śródziemnomorskim słońcu
• produkty bez konserwantów, aromatów i sztucznych barwników, 
• powstałe na bazie naturalnych składników,
• ponad 90% warzyw,
• produkty bezglutenowe, idealne dla wegetarian i wegan,
• produkty odpowiadające na aktualne trendy prozdrowotne,
• oryginalna receptura i chorwackie pochodzenie,
• idealne uzupełnienie dań o każdej porze roku, a w szczególności w sezonie grillowym.

Pasty warzywne Ajvar Podravka doskonale smakują jako dodatek do dań mięsnych  
i potraw z grilla, do kanapek i tostów, do pizzy, na przystawkę, do jajek, do sosów i dipów, 
do gulaszów, zapiekanek i sałatek.



Produkty pomidorowe

Produkty pomidorowe

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość sztuk 

w opak. 
zbiorczym

Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 

w miesią-
cach

A018124 Pulpa pomidorowa 2,95 kg 3856020209117 3 297 9 36

K708PL Pomidory całe bez skórki 2,55 kg 3850104287084 6 240 8 36

K709PL Pomidory krojone 2,55 kg 3850104287091 6 240 8 36

 A027724 Pomidory suszone 950 g  3856020226619 6 360 5 36

K209PL Koncentrat pomidorowy 900 g 5901315055479 8 672 7 24

Pulpa pomidorowa
2,9 5 kg

Pomidory całe bez skórki
2,55 kg

Pomidory krojone
2,55 kg

Koncentrat pomidorowy
900 g

Pomidory stanowią idealną bazę do wielu dań: zup, dań mięsnych i warzywnych na bazie 
makaronu i ryżu. Doskonale sprawdzą się jako składnik  bruschetty, zapiekanek, baza do 
przygotowania sosów pomidorowych  lub do przygotowania leczo.
Wyśmienicie smakują też jako dodatek do kanapek i tostów.

• Produkty powstałe z wysokiej jakości pomidorów dojrzałych w słońcu  
   Południowej Europy,
• bez konserwantów, aromatów, barwników i sztucznych dodatków,
• bez dodatku soli,
• produkty odpowiadające na aktualne prozdrowotne trendy żywieniowe.

Pomidory suszone
950 g



Pesto

Pesto

Pesto Podravka to wyśmienite sosy, które idealnie sprawdzą się w daniach kuchni śród-
ziemnomorskiej. Odkryj jak doskonale smakuje Pesto Podravka z makaronem. Spróbuj 
także jako dodatek do bruschetty, tostów, mozzarelli, ziemniaków oraz dań mięsnych.

Dostępne w dwóch wariantach smakowych: Pesto Rosso  i Pesto Genovese
• Pesto Genovese Podravka: wysoka zawartość bazylii (37%)
• Pesto Rosso Podravka: z pomidorów dojrzałych  w śródziemnomorskim słońcu
• Doskonały smak i najwyższa jakość
• Produkty łatwe i szybkie w użyciu

                      

Pesto genovese
190 g

Pesto rosso
190 g

 Kod SAP Nazwa produktu Gramatura Kod EAN
Ilość sztuk 

w opak. 
zbiorczym

Ilość 
sztuk 

na  palecie

Ilość 
warstw

na palecie

Termin 
przydatności 

w miesią-
cach

K815PL Pesto genovese 190 g 3850104288159 6 1914 11 36

K814PL Pesto rosso 190 g 3850104288142 6 1914 11 36



Regiony sprzedaży

Region Północ 
tel. 602 588 053

Region Zachód
tel. 694 484 915 Region Centrum 

tel. 600 046 679
tel. 600 945 295

Region Południe 
tel. 600 206 209



 Podravka Polska sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 72 

02-761 Warszawa
tel. +48 22 427 30 10
fax +48 22 427 30 39

e-mail: podravka@podravka.pl
zamowienia@podravka.pl

www.podravka.pl
www.vegeta.pl
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