
bezglutenowe

natu ra lne

od roku1993



produkty gryczane

kasza Gryczana
Kasza gryczana jest wyśmienitem do-
datkiem do drugiego dania lub do przy-
gotowania wegetariańskich kotlecików.

Zawartość netto:
400 g  

płatki Gryczane
Płatki gryczane można ugotować 
w wodzie lub w mleku, jako dodatek 
do muesli, ciast czy deserów.

Zawartośc netto:
300 g 

mąka Gryczana
Mąka gryczana dodana do wypieku 
chleba zwiększy jego wartości odżyw-
cze, przedłuży trwałość, obniży indeks 
glikemiczny oraz wzbogaci smak.

Zawartość netto:
500 g 

Mają wysokie wartości odżywcze, zawierają łatwo przyswajalne białko, 
cenne minerały i witaminy, szcególnie z grupy B.

„Szarłat”
Firma”Szarłat” została powołana w 1993 roku w celu wdrożenia do produkcji 
i organizacji rynku amarantusa w Polsce.
Przy naszym udziale w 1993 r. zostały założone pierwsze plantacje w kraju.
W ciągu minionych lat, w ścisłej współpracy z wieloma placówkami 
naukowo-badawczymi, wdrożyliśmy technologię produkcji amarantusa 
umożliwiającą pozyskanie surowca bardzo dobrej jakości.

Od 2005 roku rozpoczęliśmy także produkcję olejów dziewiczych 
tłoczonych na zimno.

Od 2015 roku zakład produkcyjny znajduje się w miejścowości Cibory 
Gałeckie, malowniczo położonej na Podlasiu w obrębie tzw. Zielonych 
Płuc Polski”.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana 
kadra. Oprócz amarantusa w naszej produkcji wykorzystujemy grykę, 
dynię i quinoa, a od niedawna przetwarzamy również owoce rokitnika.

W naszym zakładzie prowadzona jest wyłącznie produkcja bezglutenowa.



nasiona z Amarantusa
Do wykorzystania np. jako kasza, 
jako dodatek do zup itp.    

Zawartość netto:
500 g  

płatki z Amarantusa
Do wykorzystania np. w przemyśle 
cukierniczym lub w gospodarstwie 
domowym jako dodatek do chleba, 
ciast, ciasteczek, placków itp.

Zawartość netto:
250 g  

płatki 
Amarantus + Quinoa

produkty z nasion Amarantusa 

Popping
(ekspandowane nasiona    
amarantusa)
Jest produktem gotowym do bezpoś-
redniego spożycia.
Polecamy do muesli, sałatek, deserów, 
lodów, a także z mlekiem, jogurtem, 
kefirem itp.

Zawartość netto:
100 g, 150 g

mąka z Amarantusa
Do wykorzystania np. w przemyśle 
cukierniczym lub w gospodarstwie 
domowym jako dodatek do chleba, 
ciast, ciasteczek, placków itp.

Zawartość netto:  
500 g

. Wysoka zawartość białka o wartości biologicznej przewyższającej 
. białko mleka    Nienasycone kwasy tłuszczowe ważne w zmniejszaniu 

. ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób serca   Reguluje biosyntezę 
. cholesterolu   Duża zawartość skwalenu opóźniającego procesy 
. starzenia się.   Niefermentujące włókno spożywcze obniżające ryzyko 

. występowania chorób nowotworowych   Więcej błonnika niż w otrębach 
. owsianych   Duża zawartość cennych żywieniowo składników mineralnych 

takich jak żelazo, wapń, magnez, fosfor, potas oraz znaczna zawartość 
. witamin z grupy B oraz A, E i C   Nie zawiera glutenu, może więc być 

cennym składnikiem diety chorych na celiakię.

walory odżywcze i zdrowotne

Płatki Amarantus + Quinoa to mie-
szanka płatków wyprodukowanych 
z wysokiej jakości nasion Amaran-
tusa i Quinoa

Zawartość netto:
250 g



pestki Dyni
Pestki dyni świeże czy prażone sma-
kują znakomicie. 
Można stosować je do sałatek, jo-
gurtów, płatków śniadanowych czy 
zapiekanych warzyw.

Zawartość netto:
200 g 

mąka z pestek Dyni
Mąka z dyni jest produktem powsta-
łym w wyniku przemiału odtłuszczo-
nych pestek dyni.
Nadaje się do zagęszczania zup i so-
sów, na kotlety, ciasta, naleśniki słod-
kie i wytrawne, jako zagęstnik do 
past kanapkowych i jako cenny 
dodatek do chleba, a nawet 
nadzienia pierogów.

Zawartość netto:
300 g 
  
  

produkty z dyni
Zawierają wiele witamin B1, B2, B3 i B9 oraz mikroelementów takich jak 
np. mangan, magnez, fosfor, cynk czy żelazo. Są prawdziwymi kapsułkami 
zdrowia i urody. Zawierają fitosterole, które są wykorzystywane w leczeniu 
chorób prostaty i profilaktyce przeciw miażdżycowej.

Pestki dyni to także skarbnica cynku - niezwykle pomocnego w leczeniu 
skóry ze skłonnościami do trądziku, włosów ze skłonnościami do 
wypadania czy paznokci ze skłonnością do łamania się.



olej Lniany
Jest bogatym źródłem Niezbędnych 
Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych 
(NNKT) tj. kwasu linolowego (Omega 6) 
oraz kwasu alfa-linolenowego (Omega 
3), który jest niezbędny do wytwarzania 
w organizmie ludzkim ważnych kwa-
sów, nieodzownych w prawidłowym 
funkcjonowaniu ośrodkowego układu 
nerwowego.
Dostarczanie organizmowi odpowied-
nej ilości kwasów LA i ALA pomaga 
w zapobieganiu dolegliwościom zwią-
zanym z problemami natury dermatolo-
gicznej, gastrycznej oraz neurologicznej. 
Kwasy Omega 3 wspomagają także 
układ krążenia i odpornościowy.

Pojemność:
250 ml  

 

oleje naturalne z pierwszego tłoczenia
Nasze oleje naturalne z pierwszego tłoczenia są bogatym źródłem Nie-
zbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych przede wszystkim EFA 
tj. kwasu linolowego (Omega 6) oraz kwasu alfa-linolenowego (Omega 3).

Są niezbędne do wytwarzania w organizmie ludzkim ważnych kwasów, 
nieodzownych w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu 
nerwowego. 

olej Sezamowy
Zawiera ponad 80% nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w tym ok. 44% 
NNKT .
Posiada wyjątkowy smak i aromat, 
dzięki którym jest szczególnie po-
lecany do dań kuchni orientalnej.
Idealnie pasuje również do sałatek, 
sosów, dipów i deserów.

Pojemność:
250 ml   

olej z Lnianki

(Camelina Sativa) 
Otrzymywany jest z nasion jednej z naj-
starszych roślin oleistych. 
W wielu regionach Polski olej ten znany 
jest jako „olej rydzowy”. 
Zawiera ponad 80% nienasyconych 
kwasów tłuszczowych w tym 53% 
NNKT.
Jest jednym z najbogatszych znanych 
żródeł Omega 3 (ok. 35%). 

Pojemność:
250 ml  

olej z pestek Dyni
Zawiera ponad 80% nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, niezbędnych 
w prawidłowej diecie. Jest bogatym 
źródłem tokoferoli - witaminy E oraz 
selenu i cynku, które mają duże zna-
czenie w zapobieganiu i leczeniu  prze-
rostu gruczołu krokowego (prostaty).
Olej ten korzystnie wpływa na regulację 
przemian hormonalnych i metabolicz-
nych w organizmie. Wskazany jest także 
w profilaktyce miażdżycy i chorób ukła-
du moczowego.

Pojemność:
250 ml



olej Wiesiołkowo-rokitnikowy
GLA + Omega 7

manie prawidłowego poziomu cholesterolu, wzmoc-
nienie odporności.

olej Amarantusowy 
wersja kosmetyczna

Jest naturalnym źródłem Niezbędnych Nienasyconych 
Kwasów Tłusczczowych oraz SKWALENU wpływają-
cego na odnowę warstwy lipidowej skóry i chronią-
cego skórę przed niekorzystnymi czynnikami środo-
wiska. Olej amarantusowy polecany jest do codziennej 
pielęgnacji skóry całego ciała, a w szczególności skóry 
twarzy, szyi, dekoltu oraz wspomagająco w leczeniu 
przesuszonej skóry rąk i stóp (głębokie bruzdy pięt 
ulegają spłyceniu lub całkowicie znikają w zależności 
od pierwotnej głębokości).
Systematyczne stosowanie oleju daje korzystny efekt 
nawilżenia i wygładzenia skóry oraz ustąpienia obja-
wów nadmiernego łuszczenia i rogowacenia.

Pojemność:
30 ml , 200 ml

Olamar 
(olej amarantusowy) 
suplement diety

Substancje te ułatwiają zaopatrywanie komórek 
organizmu w tlen łagodząc zmęczenie i opóźniając 
procesy ich starzenia się.

olej z nasion Wiesiołka
Jest bogatym źródłem substancji aktywnych biolo-
gicznie, przede wszystkim wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (WKNT) potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.
WNKT zawarte w oleju z wiesiołka pomagają w utrzy-
maniu prawidłowej pracy serca i naczyń krwionośnych
oraz uczestniczą w metabolizmie cholesterolu.  

Ponadto są potrzebne do wsparcia systemu odpor-
nościowego i utrzymania prawidłowego stanu skóry 
oraz pomagają w utrzymaniu dobrego samopoczucia 
podczas cyklu menstruacyjnego.

Pojemność:
100  ml

olej z Rokitnika
Olej z miąższu owoców rokitnika to bogate źródło 
składników bioaktywnych takich jak: kwasy tłusz-
czowe - kwas Omega 7 palmitooleinowy, karotenoidy, 
tokoferole (wit. E), sterole (  sitosterol). 
Kwas Omega 7 w przyrodzie występuje niezwykle rzadko. 
Wspomaganie leczenia chorób układu pokarmowego, 
zmniejsza dolegliwości w chorobie wrzodowej żołądka,

ß-

wspomaga gojenie nadżerek i regenerację śluzówek 
przewodu pokarmowego. 
Może być również stosowany zewnętrznie w lecze-
niu uszkodzeń skóry spowodowanych poparzeniami 
czy odmrożeniami.

Pojemność:
100 ml, 50 ml

suplementy diety

Pojemność:
100 ml

Olej wiesiołkowo-rokitnikowy zawiera ponad 60% 
nienasyconych kwasów tuszczowych, w tym dwa 
rzadko spotykane w przyrodzie: kwas GLA (gamma-
linolenowy) i Omega 7 (palmitooleinowy). 
Kwasy te korzystnie wpływają na funkcjonowanie 
organizmu poprzez wspomaganie pracy serca, utrzy-

Składniki:
olej z wiesiołka (75%), 
olej z rokitnika (25%) 

Pojemność:
100 ml

Jest bogatym źródłem naturalnych substancji prze-
ciwutleniających, a przede wszystkim skwalenu, 
który wpływa korzystnie na skład lipidów krwi.

Działanie skwalenu wspomagają zawarte w oleju 
naturalne tokoferole, tokotrienole i fitosterole.

Olej amarantusowy wspomaga również utrzymanie 
właściwego poziomu cholesterolu HDL we krwi. 



produkty z rokitnika
Rokitnik zawiera ponad 190 związków mających korzystny wpływ na orga-
nizm ludzki:  tokoferole, karotenoidy, witaminy E, K i C i zwłaszcza z grupy B.  
Białko rokitnika jest łatwo przyswajalne.

Oleosom
Ma postać pulpy, bogatej w cenne bio-
aktywne składniki odżywcze: tokoferole 
(witamina E), sterole (beta-sitosterol), 
karotenoidy (beta-karoten) i kwas 
Omega 7.
Oleosom to rodzaj liposomów, które 
naturalnie wystepują w organizmie 
człowieka. Są zbudowane z tych sa-
mych cząsteczek co błony komórek 
naszego organizmu, dlatego chętnie 
są przez niego przyjmowane.

Zawartość netto: 
40 g 

sok i syrop z Rokitnika
Sok i syrop z rokitnika są naturalnym 
żródłem witaminy C, odpornej na wy-
soką temperaturę.
Mogą być dodawane do herbaty lub 
wody.

Pojemność:
300 ml  

dżemy rokitnikowe

To produkty naturalne z dużą zawar-
tością owoców. Dżemy te, to nie tylko  
szybka dawka energii, ale również por-
cja witamin i składników mineralnych, 
naturalnie występujących w owocach 
i warzywach.
Dadzą one charakter klasycznym kanap-
kom, jak i wykwitnym deserom.
 
To produkt słodzony ksylitolem o znacz-
nie obniżonej kaloryczności polecany 
dla diabetyków. 
Ksylitol pomaga również w zwalczaniu 
grzybicy oraz innych chorób, jak np. 
wrzody zołądka. 
Jego korzystny wpływ na zęby już daw-
no odkryli producenci gum do żucia. 
Ksylitol wprowadza około 40% mniej 
kalorii niż cukier. 

olej z owoców Rokitnika
Olej z owoców rokitnika to bogate 
źródło składników bioaktywnych takich 
jak: kwasy tłuszczowe - kwas Omega 7 
palmitooleinowy, karotenoidy, tokofe-
role (wit. E), sterole (ß-sitosteroł).
Unikalny Omega 7 otrzymany z miąż-
szu owoców rokitnika stosowany 
wewnętrznie jest dobrze wchłaniany 
przez warstwy skóry i skutecznie wspo-
maga proces leczenia uskodzonej skóry. 
Spożycie 5g oleju dziennie przez okres 
4 miesięcy lub dłużej korzystnie wpływa 
na regenerację skóry, błon śluzowych, 
wspomaga leczenie atopowego zapa-
lenia skóry, a nawet przyspiesza rege-
nerację błon po radioterapii.

Pojemność:
100 ml, 50 ml

Owoce rokitnika należą do najbardziej odżywczych a zawierają też pod-
stawowe minerały, polifenole, kwasy organiczne oraz potas, żelazo, 
wapń i cynk.

dżem Rokitnikowy

dżem Rokitnikowo-

dżem Rokitnikowo-

      Złoty Medal
      WorldFood 
          Warsaw 
               2018

Składniki: 
owoce rokitnika (81,9%),
substancja słodząca: ksylitol (17%),
substancja żelująca: pektyna.

Składniki: 
owoce rokitnika (63,7%),
substancja słodząca: ksylitol (19,3%),
przecier jabłkowy (15,9%)
substancja żelująca: pektyna.

Składniki:
owoce rokitnika  (63,7%),

substancja słodząca: ksylitol (19,3%), 
przecier marchwiowy (15,9%), 

substancja żelująca: pektyna. 

dżem Rokitnikowy

Składniki: 
owoce rokitnika (63,7%),
substancja słodząca: ksylitol (19,3%),
przecier pomarańczowy (15,9%)
substancja żelująca: pektyna.

Zawartość netto: 
150 g 

Składniki: 
owoce rokitnika (63,7%),
substancja słodząca: ksylitol (19,3%),
przecier z owoców dzikiej róży (15,9%)
substancja żelująca: pektyna.

jabłkowy

dżem Rokitnikowo-
marchwiowy

pomarańczowy

z Dziką Różą



z Jabłkami
Składniki:

. syrop ryżowy popping (ekspandowane 
.  . nasiona amarantusa) liofilizowane jabłka 

olej kokosowy 
 

Zawartość netto:
16 g

Batony amarantusowe - 

Ciastka z amarantusem -

Amarantki ciastka i batony bezglutenowe

z Truskawkami
Składniki:

. syrop ryżowy popping (ekspandowane 
. . nasiona amarantusa)  liofilizowane truskawki  

 olej kokosowy 

Zawartość netto:
16 g

z Malinami
Składniki:

. syrop ryżowy popping (ekspandowane 
. . nasiona amarantusa) liofilizowane maliny  

olej kokosowy 

Zawartość netto:
16 g 

Kokosowe
Składniki:

. . masło 82% tł mąka ryżowa mąka 
. z amarantusa (14,7%) mąka kukury-

. . . dziana cukier trzcinowy syrop ryżowy 
.  . wiórki kokosowe cukier wanilinowy

.  proszek do pieczenia sól 

Zawartość netto:
150 g

Cynamonowe 
Składniki:

. . mąka ziemniaczana masło 82% tł 
. syrop ryżowy mąka z amarantusa 

. . (13,9%) mąka kukurydziana cukier 
. . . trzcinowy mąka ryżowa sól proszek 

.   do pieczenia cynamon

Zawartość netto:
150 g

Maślane
Składniki:

. . mąka z amarantusa (30%) masło 82% tł 
. . mąka gryczana mąka ziemniaczana cukier  

. . . trzcinowy płatki z amarantusa (4,3%) mleko 
. . cukier wanilinowy mąka kukurydziana olej 

 rzepakowy 

Zawartość netto:
130 g

„Szarłat” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna
Cibory Gałeckie 46,16-075 Zawady, Polska +48 86 218 02 91  amarantus@szarlat.com.pl  www.szarlat.com.pl   

Kakaowe
Składniki:

. . masło 82% tł mąka z amarantusa (19,4%) 
. . mąka kukurydziana mąka gryczana 

.  cukier trzcinowy kakao 

Zawartość netto:
130 g


