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Jesteśmy małą, rodzinną firmą z Piekar Śląskich. 
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją wyrobów 
cukierniczych na bazie fruktozy, stewii 
i ksylitolu już od 1988r.

Proponujemy produkty, które wykazują szereg 
przewag względem tradycyjnych wyrobów cukier-
niczych przeznaczonych dla dzieci, osób chorych 
na cukrzycę, dbających o zdrowy styl życia oraz  
jakość przyjmowanych pokarmów.

Słodycze BartFan to świetny sposób, aby ograniczyć 
ilość białego cukru w diecie, bez rezygnowania  
ze słodkiego smaku.

Wszystkie nasze produkty mają obliczone i podane 
na opakowaniach wartości  WW i WBT potrzebne 
do prowadzenia diety planowanej oraz oznaczenia 
przydatności dla wegetarian, wegan, czy osób uni-
kających glutenu.

W produkcji wykorzystujemy tylko naturalne skład-
niki od sprawdzonych dostawców.

Nasze produkty wyrabiane są przez nas ręcznie  
od podstawowych surowców  przez co w każdy  
z nich wkładamy tyle samo serca. 

Nasze produkty są słodkie,  gdyż cukier został 
zastąpiony przez inne substancje słodzące natural-
nego pochodzenia o mniejszej kaloryczności oraz 
niższym indeksie glikemicznym, które dodatkowo 
nie  mają szkodliwego wpływu na stan uzębienia.

Receptura BartFan:
• wysoka jakość, 
• genialny smak, 
• przyjemność i zdrowie.
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Fruktoza 
Nazywana cukrem owocowym zastępuje sacharozę,  
świetnie nadaje się do słodzenia, pieczenia i gotowania. 
Dodatkowo jest przyjazna dla zębów, gdyż bakterie prze-
twarzające glukozę w kwasy uszkadzające szkliwo zębów 
nie dysponują enzymami przetwarzającymi fruktozę. Jest 
słodsza od cukru, co pozwala na zastosowanie jej w mniej-
szych ilościach, a co za tym idzie, na obniżenie kaloryczno-
ści produktu. Jest stosowana w profilaktyce cukrzycy od 
ponad 100 lat z powodu niskiego indeksu glikemicznego. Ksylitol

Stosowany w przemyśle spożywczym do słodzenia jako 
dodatek do żywności ze względu na działanie przeciw-
próchnicze. Zalecany również dla diabetyków, ponieważ 
jest metabolizowany z niewielkim udziałem insuliny.  
Ksylitol wytwarza się naturalnie w organizmie człowieka  
w ilości ok. 15 g dziennie w procesach trawienia. Jego spo-
życie może sprzyjać likwidacji płytki nazębnej. 

Stewia
Roślina z rodziny astrowatych. Rozpowszechniona  
w uprawie i wykorzystywana jako źródło stewiozydów do 
słodzenia potraw i napojów. Określana jest mianem zio-
ła słodowego lub miodowego, w Ameryce Środkowej 
i Południowej jest znana od wieków jako środek słodzą-
cy. Jedna łyżeczka sproszkowanych liści stewii odpowiada 
szklance cukru, jednak mimo to nie jest kaloryczna. Po-
dobnie jak fruktoza czy ksylitol nie powoduje próchnicy.Fruktoza 

i inne substancje 
słodzące

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Fruktoza 750g 5904981010063 750 6 bez limitu Fruktoza

Fruktoza 500g 5904981010018 500 10 bez limitu Fruktoza

Fruktoza 450g 5904981010032 450 10 bez limitu Fruktoza

Fruktoza 250g 5904981010025 250 10 bez limitu Fruktoza

Fruktoza z błonnikiem 5904981010049 500 6 24 Fruktoza

Fruktoza żelująca 3:1 5904981010056 500 6 12 Fruktoza

Ksylitol 250g 5904981060020 250 10 24 Ksylitol

Erytrytol 250g 5904981060037 250 10 36 Erytrytol

Palatynoza 250g 5904981060099 250 10 bez limitu Palatynoza

Znany jako cukier brzozowy
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Czekolada zawiera wiele składników bioaktywnych, w tym 
witaminy, składniki mineralne, resweratrol, polifenole i kwa-
sy tłuszczowe. Dzięki temu pozytywnie wpływa na nastrój, 
zmniejsza podatność na stany depresyjne oraz stres oksy-
dacyjny. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciw-
alergiczne, przeciwwirusowe oraz przeciwnowotworowe. 
Pozytywnie wpływa na pamięć i umiejętności poznawcze, 
może zmniejszyć ryzyko demencji. Regularne spożywanie 
produktów zawierających kakao zmniejsza ryzyko zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza udaru mó-
zgu. Doskonale nadaje się dla osób aktywnych fizycznie 
gdyż działa pobudzająco po wysiłku psychicznym oraz  
fizycznym.
Czekolady BartFan to produkty produkowane od podstaw 
z wysokiej klasy surowców. Dzięki zastosowaniu fruktozy,  
ksylitolu lub stewii stanowią zdrowszą alternatywę dla czeko-
lad słodzonych białym cukrem. 
Nasze czekolady charakteryzują się wyższą zawartością kakao 
niż większość czekolad na rynku. Zwykle czekolada mleczna 
zawiera około 25% kakao, natomiast czekolada BartFan min 
40%.
Czekolady BartFan to produkty najwyższej jakości, ich aksa-
mitny smak, idealny połysk i doskonała kruchość zadowo-
lą najbardziej wybrednych koneserów czekolady. Smakują 
doskonale zarówno w kostkach, jak i po przygotowaniu ich  
w formie ciast oraz deserów. 

Czekolady

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Czekolada deserowa z fruktozą 5904981040206 50 12 12 Fruktoza

Czekolada gorzka z erytrytolem 5904981090126 50 12 12 Erytrytol

Czekolada gorzka z fruktozą 5904981040114 50 12 12 Fruktoza

Czekolada gorzka z ksylitolem 5904981080035 50 12 12 Ksylitol

Czekolada gorzka ze stewią 5904981080011 50 12 12 Stevia

Czekolada mleczna z erytrytolem 5904981090133 50 12 12 Erytrytol

Czekolada mleczna z fruktozą 5904981040077 50 12 12 Fruktoza

Czekolada mleczna z orzechami, 
z fruktozą

5904981040015 100 10 9 Fruktoza

Czekolada mleczna ze stewią 5904981080028 50 12 12 Stevia

Czekolada śmietankowa 
z ksylitolem

5904981080073 50 12 12 Ksylitol

Śmietankowo–kawowa 
z ksylitolem

5904981080097 50 12 12 Ksylitol

Czekolada 100% kakao 5904981000002 50 12 12 Brak

Czekolady są bardzo dobrym przykładem, że można połączyć zdrowie z przyjemnością. 
Od tysięcy lat czekolada znana jest z niesamowitych właściwości dla naszego zdrowia, umysłu i urody.
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Oferujemy również szeroką gamę wyrobów czekolado-
wych. 

Na przestrzeni ponad 30 lat działalności wypracowaliśmy 
receptury genialnych smaków, którymi cieszą się już kolej-
ne pokolenia.

Wyroby
czekoladowe

Nasze wyroby to perfekcyjny pomysł na prezent, możemy 
sprawić pyszną przyjemność najbliższym równocześnie 
dbając o ich zdrowie.

Nasze produkty to doskonałe rozwiązanie dla osób, które 
chcą ograniczyć cukier, nie rezygnując ze słodyczy.

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Baton nadziewany nugatem  
w gorzkiej czekoladzie

5904981070029 31 16 9 Fruktoza

Baton z orzechami laskowymi 
w mlecznej czekoladzie

5904981070005 30 14 9 Fruktoza

Chałwa bakaliowa w mlecznej 
czekoladzie

5904981070074 180 8 9 Fruktoza

Marcepan 5904981041012 53 6 9 Fruktoza

Marcepan z nadzieniem 
malinowo-żurawinowym

5904981041043 53 6 9 Fruktoza

Marcepan z nadzieniem 
śliwkowym 

5904981041029 53 6 9 Fruktoza

Michałki z amarantusem 5904981060464 220 8 9 Fruktoza

Michałki z nasionami konopii 5904981060471 220 8 9 Fruktoza

Orzechy laskowe w czekoladzie 
gorzkiej z fruktozą

5904981060556 160 10 9 Fruktoza

Orzechy laskowe w mlecznej 
czekoladzie

5904981060495 180 10 9 Fruktoza

Pszenica w mlecznej 
czekoladzie

5904981060525 110 10 12 Fruktoza

Rodzynki w czekoladzie gorzkiej 5904981060549 150 10 9 Fruktoza

Śliwka w czekoladzie 5904981060402 110 10 9 Fruktoza
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MassLove to pyszne masło orzechowe  współtworzone 
z naukowcami i specjalistami z dziedziny żywienia  
sportowców. Masło zostało stworzone głównie z myślą  
o osobach uprawiających sport,  ale taki sam zdrowy wpływ 
mają na każdego. 

Produkty bez dodatku soli i cukrów.

Masło 
orzechowe

Spożycie naszego masła:

• zmniejsza zmęczenie i redukuje objawy opóźnionej bole-
sności mięśniowej

• poprawia wytrzymałość mięśni oraz wydolność tlenową or-
ganizmu

• nie podnosi poziomu cukru we krwi

• pobudza przyrost masy mięśniowej
• poprawia pamięć i koncentrację
• działa detoksykująco i przeciwzapalnie
• poprawia mineralizację kości
• zmniejsza objawy stresu powysiłkowego
• dostarcza znacznej ilości błonnika pokarmowego

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru

Masslove orzechowe 5904981060617 500 4 12

Ciastka
bez cukru

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja 
słodząca

Fitbajsy herbatniki kakaowe 5904981090140 120g 24 12 maltitol

Fitbajsy herbatniki waniliowe 5904981090157 120g 24 12 maltitol
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Dżemy

Mocno owocowe dżemy firmy BartFan produkowane z największą starannością, są doskonałym dodatkiem do codziennych po-
siłków. Smak lata zamknięty w słoiczkach, który dzięki zastąpieniu cukru fruktozą  lub ksylitolem a żelatyny pektyną, doskonale 
nadaje się dla dzieci i dorosłych, diabetyków,  osób na dietach o obniżonej kaloryczności, a także wegan oraz osób dbających
o zdrowie i sylwetkę.

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opako-

waniu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Dżem agrestowy z fruktozą 5904981020130 200 6 24 Fruktoza

Dżem ananasowy z fruktozą 5904981020123 200 6 24 Fruktoza

Dżem Aronia Wiśnia Malina 
z fruktozą

5904981020116 200 6 24 Fruktoza

Dżem brzoskwiniowy z fruktozą 5904981020017 200 6 24 Fruktoza

Dżem jagodowy z fruktozą 5904981020031 200 6 24 Fruktoza

Dżem jagodowy z ksylitolem 5904981020215 200 6 24 Ksylitol

Dżem malinowy z fruktozą 5904981020093 200 6 24 Fruktoza

Dżem malinowy z ksylitolem 5904981020192 200 6 24 Ksylitol

Dżem morelowy z fruktozą 5904981020147 200 6 24 Fruktoza

Dżem śliwkowy z fruktozą 5904981020024 200 6 24 Fruktoza

Dżem śliwkowy z ksylitolem 5904981020208 200 6 24 Ksylitol

Dżem truskawkowy z fruktozą 5904981020048 200 6 24 Fruktoza

Dżem truskawkowy z ksylitolem 5904981020185 200 6 24 Ksylitol

Dżem wiśniowy z fruktozą 5904981020079 200 6 24 Fruktoza

Dżem wiśniowy z ksylitolem 5904981020222 200 6 24 Ksylitol

Dżem z czarnej porzeczki z 
fruktozą 

590498102008 200 6 24 Fruktoza

Dżem z czarnej porzeczki z 
ksylitolem    

5904981020178 200 6 24 Ksylitol
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Żelki BartFan

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin przyd. 
do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Żelfruty Cytrusowe bez cukru 5904981060136 50 50 6 Maltitol

Żelfruty Owocowe bez cukru 5904981060112 50 50 6 Maltitol

Żelki Miśki bez cukru 5904981060105 50 50 6 Maltitol

Kolorowe żelki w owocowych smakach to słodka prze-
kąska dla dzieci i dorosłych, która nie zawiera cukru. 
Żelki BartFan, to oryginalna alternatywa dla popular-
nych słodyczy, dzięki której możemy ograniczyć ilość 
cukru w diecie. 

Słodkie i intensywnie owocowe żelki, dzięki zastąpieniu 
cukru poliolami znakomicie zaspokajają ochotę na słody-
cze i mają aż 30% mniej kalorii niż zwykłe żelki.

Nasze żelki to również produkt polecany przez 
sportowców! Żelatyna ma bardzo korzystny 
wpływ na kondycję aparatu ruchu. Regularne 
spożywanie żelatyny przyczynia się do wzmoc-
nienia chrząstek, ścięgien, wiązań oraz stawów.  
Cukier natomiast powoduje zakwaszenie organizmu, 
przez co wchłanianie kolagenu jest nikłe, stąd ważne, 
żeby nie łączyć żelatyny z  białym cukrem.
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Słodycze
De Bron

Nazwa artykułu EAN Masa
[g]

Szt. 
w opa-
kowa-

niu

Termin 
przyd. 

do spoż. 
(mies.)

Dla 
wegeta-

rian
Dla 

wegan
Bez  

glutenu
Bez 

cukru
Substancja
słodząca

Cukierki Toffee nadziewane 
sokiem owocowym

8712514092137 90 12 24 Maltitol, Mannitol, 
Sukraloza

Maślane toffee  8712514911919 70 12 24 Izomalt

Miętowe cukierki Toffee 8712514092151 90 12 24 Maltitol, Mannitol

Pastylki Peppermint 8712514098702 80 12 36 Sorbitol

Pianki Marsh Mallows 8712514920607 75 12 12 Maltitol, Izomalt

Wafelek czekoladowy 8712514820501 34 18 Maltitol

Żelki malinowe 8712514910202 100 12 24 Maltitol

Żelki o smaku coli 8712514092120 100 12 24 Maltitol

Żelki o smaku wiśniowym 8712514911858 90 12 24 Maltitol

Żelki owocowe 8712514092113 100 12 24 Maltitol

Żelki Pokerfruit 8712514092144 90 12 24 Maltitol, Izomalt

Żelowe Miśki 8712514910530 90 12 24 Maltitol

De Bron to holenderska propozycja bezcukrowych, bezglu-
tenowych słodyczy  producenta Van Vliet. 

Idealne dla wielbicieli żelek i cukierków, szczególnie gdy 
mamy ochotę na „coś słodkiego”.  Zdrowy sposób, żeby za-
spokoić apetyt na słodycze nie dostarczając organizmowi 
zbędnego cukru. 

Źródłem słodyczy w tych pysznych cukierkach są poliole – 
bardzo wolno metabolizowane węglowodany nie wywołu-
jące gwałtownych skoków poziomu glukozy. Charakteryzują 
się ponadto znacznie obniżoną kalorycznością w porówna-
niu z podobnymi produktami słodzonymi cukrem.



BartFan sp. z o.o.
Podmiejska 37
41-940 Piekary Śląskie

tel. /fax.   032 380 20 65    
e-mail: biuro@bartfan.eu
www.bartfan.eu

Zapraszamy do kontaktu!


