
L.p.  Producent  Nazwa produktu  
Masa 

(g) 
Cena 
(zł) Opis składu  

1. PRESIDENT Śmietana 30% 200 2,59 Śmietana pasteryzowana + żywe 
kultury bakterii mlekowych 

2. ŁOWICZ Śmietana 18% do zup i 
sosów 200 1,79 

Śmietana, stabilizatory (skrobia 
modyfikowana, mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar, 
pektyny) 

3. DANON Śmietana 18% 330 2,09 

Maślanka 77%, tłuszcze roślinne 
18%, mleko w proszku, śmietanka, 
emulgatory: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, skrobia 
modyfikowana, substancje 
zagęszczające: pektyna 
amidowana, żelatyna, barwnik: beta 
karoten, żywe kultury bakterii 
mlekowych 

4. RAMA 

Mix mleczny z tłuszczami 
roślinnymi 

Komentarz producenta: 

„Nie zawiera konserwantów”; 
Ma lekki świeży smak 
śmietany, nie warzy się – 
idealna do zup i sosów. 

225 4,59 

Woda, mleko odtłuszczone 20%, 
tłuszcze roślinne 15%, maślanka w 
proszku 3%, skrobia modyfikowana, 
emulgator: E435, ślady białek 
zbożowych, stabilizatory 
(metyloceluloza, guma ksantanowa), 
barwnik (beta karoten). 

5. Dr. OETKER 
Śmietana 18% do zup i 
sosów – termizowana – 
nazywa się „Wiejska” 

300 3,49 

Śmietana, skrobia modyfikowana, 
substancje zagęszczające (mączka 
chleba świętojańskiego, pektyna, 
guma guar) 

6. ZOTT Śmietana 18% - nazywa się 
„Naturalna rozkosz” 330 2,79 Śmietana homogenizowana 

7. SOKÓŁKA - 
SOMLEK 

Śmietana 18% - Region 
zielonych płuc Polski 400 2,79 Śmietana homogenizowana + żywe 

kultury bakterii 

8. MLEKPOL  Śmietana 12% - „Mazurski 
smak” 400 2,79 Śmietana pasteryzowana 

9. 
Wyprodukowano 
dla Carrefour w 
Krasnymstawie 

Śmietana homogenizowana 
12% 200 1,19 Brak  



10. 

PHU JAGR  

Sp. z o.o. 

WARLUBIE 

Śmietana 12% 

„Śmietankowa kraina” 
330 1,69 

Maślanka 81%, tłuszcze roślinne 
12%, mleko w proszku, śmietanka 
1%, emulgator E471, stabilizatory: 
E1422, E440, barwnik: E160a(ii) 

11. 

Zakład 
Mleczarski 
FigAND s.j. 

Leszek Figarski & 
Wspólnicy 

Śmietana 12% 
homogenizowana, 
pasteryzowana - „Smaczna” 

400 1,69 Śmietana + kultury bakterii 
fermentacji mlekowej 

12. FARMER Śmietana sałatkowa 10% 400 2,49 Zawiera żywe kultury bakterii 

13. DANON Jogurt z owocami leśnymi 
„ale Owoc”  150 0,99 

Mleko, cukier, śmietanka, owoce 
leśne 4,5%: jeżyny, maliny, jagody; 
mleko w proszku odtłuszczone, 
truskawki 3%, skoncentrowany sok 
z czarnej marchwi, skoncentrowany 
sok z czarnego bzu, aromat 
naturalny, żywe kultury bakterii 
jogurtowych. 

 


