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Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 460 / 1896 92 / 379,2 5
tłuszcze (g) 46,90 9,38 13
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 3,44 0,69 3
węglowodany  (g) 7,60 1,52 1
w tym cukry  (g) 4,90 0,98 1
białko (g) 1,11 0,22 0
sól (g) 1,73 0,35 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 275 / 1134 55 / 226,8 3
tłuszcze (g) 26,60 5,32 8
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 1,97 0,39 2
węglowodany  (g) 7,20 1,44 1
w tym cukry  (g) 3,20 0,64 1
białko (g) 1,06 0,21 0
sól (g) 1,74 0,35 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 277 / 939 55 / 187,8 2
tłuszcze (g) 20,80 4,16 6
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 1,58 0,32 2
węglowodany  (g) 8,20 1,64 1
w tym cukry  (g) 3,30 0,66 1
białko (g) 1,23 0,25 0
sól (g) 1,69 0,34 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 233 / 966 46,6 / 193,2 2
tłuszcze (g) 18,30 3,66 5
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 1,50 0,30 2
węglowodany  (g) 14,00 2,80 1
w tym cukry  (g) 12,10 2,42 3
białko (g) 1,91 0,38 1
sól (g) 1,62 0,32 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Sos o intensywnym orientalnym smaku, wytwarzany na wysokiej 
jakości oleju rafinowanym. Oryginalna kompozycja smakowa specjalnie 
opracowana  do hamburgerów i dań drobiowych. Sos ten z powodzeniem 
można dodawać do ryb panierowanych, mięs, jajek i sushi.

Delikatny sos o zrównoważonym aromacie czosnku i szczypiorku. 
Odpowiedni do potraw z grilla, sałatek, gyrosa oraz pieczeni.

Kremowy sos czosnkowy o wyrazistym smaku, doskonale komponuje się  
z rybami, ziemniakami i pieczonym mięsem. Może mieć zastosowanie  
jako baza do przygotowania własnej kompozycji sosu. 

Sos niskotłuszczowy o delikatnym smaku musztardy, dedykowany 
specjalnie do kanapek z szynką, boczkiem i salami oraz grilowanych  
mięs i kiełbasek.

sosy i dresingi dla gastronomii

Firma Pakt została założona w 1990 roku. Jej działalność koncentruje się w sektorze 
nowoczesnej gastronomii. Ambicją założycieli firmy jest wysoka jakość i wyjątkowe 
walory smakowe oferowanych produktów, nawiązujące do cenionej tradycyjnej 
polskiej żywności. Od 2008 roku w ramach standaryzacji wszystkie własne 
produkty oferowane są pod marką KOGA.

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli i zarządzających barami typu fast 
food oraz do dystrybutorów z sektora HoReCa. Składa się ona z szerokiej gamy 
produktów mrożonych i chłodzonych oraz dodatków przeznaczonych do wielu 
wyspecjalizowanych lokali gastronomicznych.

Sztandarowymi produktami naszej firmy są sosy produkowane w  oparciu  
o własne receptury inspirowane kuchniami świata. Szerokie uznanie klientów 
w postaci „Złotej jaskółki 2013” zyskał nasz Sos Curry nadający serwowanym 
hamburgerom, kanapkom oraz wielu innym potrawom unikalny, orientalny smak.



Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 88 / 373 17,6 / 74,6 1
tłuszcze (g) 0,50 0,10 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 20,00 4,00 2
w tym cukry  (g) 14,00 2,80 3
białko (g) 0,80 0,16 0
sól (g) 1,40 0,28 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 281 / 1160 56,2 / 232 3
tłuszcze (g) 26,90 5,38 8
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 2,05 0,41 2
węglowodany  (g) 7,70 1,54 1
w tym cukry  (g) 3,50 0,70 1
białko (g) 1,15 0,23 0
sól (g) 2,03 0,41 7
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 88 / 373 17,6 / 74,6 1
tłuszcze (g) 0,50 0,10 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 20,00 4,00 2
w tym cukry  (g) 14,00 2,80 3
białko (g) 0,80 0,16 0
sól (g) 1,50 0,30 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 88 / 373 17,6 / 74,6 1
tłuszcze (g) 0,50 0,10 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 20,00 4,00 2
w tym cukry  (g) 14,00 2,80 3
białko (g) 0,80 0,16 0
sól (g) 1,40 0,28 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 274 / 1132 54,8 / 226,4 3
tłuszcze (g) 26,40 5,28 8
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 2,02 0,40 2
węglowodany  (g) 6,60 1,32 1
w tym cukry  (g) 4,10 0,82 1
białko (g) 1,33 0,27 1
sól (g) 1,87 0,37 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 88 / 373 17,6 / 74,6 1
tłuszcze (g) 0,50 0,10 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 20,00 4,00 2
w tym cukry  (g) 14,00 2,80 3
białko (g) 0,80 0,16 0
sól (g) 1,40 0,28 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 162 / 679 55 / 187,8 2
tłuszcze (g) 6,40 1,28 2
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,20 0,04 0
węglowodany  (g) 22,00 4,40 2
w tym cukry  (g) 10,50 2,10 2
białko (g) 6,00 1,20 2
sól (g) 2,00 0,40 7
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 115 / 490 23 / 98 1
tłuszcze (g) 0,50 0,10 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 24,00 4,80 2
w tym cukry  (g) 21,00 4,20 5
białko (g) 1,00 0,20 0
sól (g) 1,20 0,24 4
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Ketchup łagodny wytwarzany jest na podstawie tradycyjnej receptury. 
Zawiera delikatną nutkę ziół, przez które idealnie komponuje się z takimi 
potrawami jak pizza, zapiekanki, hot-dogi.

Kompozycja sosu przygotowana specjalnie dla kuchni arabskiej do takich 
potraw jak kebab, gyros. Sos skierowany jest dla klientów szukających 
„ostrych” wrażeń smakowych w potrawach.

Popularny w gastronomii sos z pomidorów, cebuli, papryki oraz przypraw. 
Doskonały do tortilli i innych dań kuchni meksykańskiej, może być 
podawany zamiast ketchupu do pizzy i zapiekanek.

Sos wytworzony na bazie pomidorów i kilku odmian papryki. 
Jego pikantny, paprykowy smak podkreśla walory przekąsek 
komponowanych na kukurydzianej tortilli.

Niskotłuszczowy sos na bazie tartego chrzanu przeznaczony do kanapek, 
jajek, pieczonego mięsa i pasztetów.

Ketchup pikantny kierowany jest do konsumentów lubiących ostre dania, 
przyrządzony na podstawie tradycyjnej receptury. Zawiera delikatną 
nutkę ziół, przez co idealnie komponuje się z takimi potrawami jak pizza, 
zapiekanki, hot-dogi.

Musztarda to podstawowy dodatek stosowany w gastronomii. 
Charakterystyczny i mocny smak oraz doskonale dobrane proporcje 
składników nadają jej wyjątkowy i zdecydowany smak.

Sos o unikalnej kompozycji smakowej z aromatem śliwek i dymu 
ogniskowego. Doskonale komponuje się z potrawami z grilla takimi jak 
kiełbasy, szaszłyki i żeberka.

sosy i dresingi dla gastronomii
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Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 20 / 86 4 / 17,2 0
tłuszcze (g) 0,10 0,02 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,05 0,01 0
węglowodany  (g) 3,50 0,70 0
w tym cukry  (g) 0,10 0,02 0
białko (g) 0,20 0,04 0
sól (g) 9,60 1,92 32
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 689 / 2836 138 / 567,2 7
tłuszcze (g) 74,50 14,90 21
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 5,61 1,12 6
węglowodany  (g) 3,10 0,62 0
w tym cukry  (g) 2,50 0,50 1
białko (g) 1,34 0,27 1
sól (g) 1,17 0,23 4
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 610 / 2530 122 / 506 6
tłuszcze (g) 46,00 9,20 13
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 23,00 4,60 23
węglowodany  (g) 44,00 8,80 3
w tym cukry  (g) 15,00 3,00 3
białko (g) 6,00 1,20 2
sól (g) 1,30 0,26 4
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 59 / 248 11,8 / 49,6 1
tłuszcze (g) 0,40 0,08 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,10 0,02 0
węglowodany  (g) 12,00 2,40 1
w tym cukry  (g) 8,00 1,60 2
białko (g) 0,60 0,12 0
sól (g) 1,60 0,32 5
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 454 / 1869 90,8 / 373,8 5
tłuszcze (g) 47,70 9,54 14
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 3,59 0,72 4
węglowodany  (g) 4,80 0,96 0
w tym cukry  (g) 2,90 0,58 1
białko (g) 1,18 0,24 0
sól (g) 1,74 0,35 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 235 / 974 47 / 194,8 2
tłuszcze (g) 18,30 3,66 5
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 1,50 0,30 2
węglowodany  (g) 14,00 2,80 1
w tym cukry  (g) 12,10 2,42 1
białko (g) 1,91 0,38 0
sól (g) 1,62 0,32 6
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Wartości odżywcze  produktu na 100 g na porcję 20g % RWS na porcję
wartość kaloryczna (kcal / kJ) 64 / 265 12,8 / 53 1
tłuszcze (g) 0,20 0,04 0
w tym nasycone kwasy tłuszczowe  (g) 0,01 0,002 0
węglowodany  (g) 13,00 2,60 1
w tym cukry  (g) 7,00 1,40 2
białko (g) 0,60 0,12 0
sól (g) 2,10 0,42 7
%RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Tradycyjny, typowo gastronomiczny bardzo gęsty majonez o aksamitnej 
konsystencji. Zawiera ok 75% wysokiej jakości oleju roślinnego. Oprócz 
walorów smakowych majonez posiada wysokie walory dekoracyjne.

Podstawą sosu są trzy gatunki ostrej papryki złagodzone pastą 
pomidorową i skrobią kukurydzianą. Bardzo pikantny, zalecany 
do wszelkich potraw kuchni orientalnej i meksykańskiej.

Pyszny, chrupiący dodatek do hamburgerów, hot-dogów i innych dań. 
Idealnie uprażona cebulka, tak by zachowała pełnię smaku i doskonałe 
właściwości.

Ten ostry sos jest wspaniałym dodatkiem do wszystkich dań,
którym chcemy nadać ostry smak. Sprawdza się również 
jako dodatek do dipów i marynat.  

Majonez wytwarzany na bazie rafinowanego oleju rzepakowego. 
Zawiera poniżej 50% tłuszczu co powoduje jego „lekkość” przy 
doskonałych walorach smakowych. Idealny do sałatek, jajek i kanapek.

Delikatny w smaku majonez ceniony w gastronomii.

Delikatny w smaku ketchup z dodatkiem ziół ceniony w gastronomii.

sosy i dresingi dla gastronomii
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Hurtownia Dąbrowa Górncza
42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Katowicka 5
tel/fax 32 264 68 26 ; 506 117 906
e-mail: dabrowagornicza@koga-gastro.pl

Hurtownia Bielsko Biała
43-346 Bielsko Biała, ul. Daszyńskiego 101a
tel/fax 33 821 13 12 ; 501 277 680
e-mail: bielskobiala@koga-gastro.pl

Hurtownia Katowice
40-833 Katowice, ul. Obroki 130, Hala 3, Box 18
tel/fax 32 359 44 44 ; 509 405 885
e-mail: katowice@koga-gastro.pl

PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Sp. J.
42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Katowicka 5
tel. /fax +48 32 246 56 62
e-mail: biuro@koga-gastro.pl

www.koga-gastro.pl


