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Rodzinne tradycje bywają różne  
- nasza jest słodka  
od 1917 roku. 

Ręczna produkcja.
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Nasze słodycze są produkowane wyłącznie ręcznie  
i z surowców, które cechuje najwyższa jakość i naturalność.  
Nie stosujemy zamienników, konserwantów czy barwników.  
Nie interesuje nas masowa produkcja, ani kopiowanie czyichś  
wyrobów czy receptur chcemy być w pełni odpowiedzialni  
za smak i estetykę naszych wyrobów.  
Inspirujemy się naszą rodzinną tradycją rzemieślniczą   
i ideą ruchu Slow Food.

Warto również wspomnieć, że nasze wyroby są produkowane  
pod zamówienie - nie magazynujemy naszych trufli  
- są one po prostu świeże.
Wierzymy, że takie podejście do produkcji usatysfakcjonuje  
podniebienia naszych klientów.



W naszej ofercie są między innymi :

Trufle kolonialne z marcepanem pistacjowym

Trufle kolonialne z kandyzowane skórką pomarańczy

Trufle śliwkowe z rumem kubańskim

Trufle Toskańskie
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O Truflach kolonialnych można by długo mówić....pozornie surowe ale kryją w sobie czułą delikatność - 
gdy w ustach pęka zewnętrzna warstwa czekolady, wnętrze zaskakuje: ujmuje nie tylko swym głębokim 
naturalnym smakiem ale też konsystencją - bajecznie się rozpływa. Potem spotykamy kandyzowaną 
skórkę pomarańczy - jest jędrna, słoneczna i pachnie południem. Trufle są wykończone wytrawną  
czekoladą a potem oprószone kakao i subtelną szczyptą cynamonu.

Trufle kolonialne z marcepanem pistacjowym ... marcepan pistacjowy ma bardzo wyszukany zapach  
i delikatny smak, świetnie komponuje się z daktylem. Ta kompozycja jest naturalna i świeża.  
Do tego by ich smak był ciekawie skontrastowany wykończyliśmy je w siekanej belgijskiej  
wytrawnej czekoladzie - jednym słowem - zmysłowa kolonialna przygoda.

Trufle Śliwkowe - Jakie są? Mroczne i wytrawne, bardzo mocno czekoladowe, pachnące śliwkowo ale 
nie tylko - śliwki sporo czasu spędziły na głębokim kontakcie z rumem kubańskim. Do tego jeszcze 
spora dawka marcepanu pistacjowego i oto efek - pod cieńką i chrupką warstwą czekolady skrywa się 
prawdziwa nasza śliwkowa FemmeFatale. Skład: śliwka, rum kubański, marcepan pistacjowy,migdały, 
czekolada belgijska 73%, belgijskie kakao.

Toskańskie Trufle wyglądają może niepozornie, ale nie daj się zwieść pozorom! Kupując je, kupujesz 
expolozję wyrafinowanego smaku. Co składa się na materiał wybuchowy? - troszkę kakao z wierzchu, 
a pod nim wytrawna belgijska czekolada. Idąc dalej w głąb - aromatyczna melasa z trzciny cukrowej, 
polski miód, kandyzowana skórka pomarańczy, figi, daktyle, prażone orzechy włoskie i laskowe,  
całe migdały... można by na tym skończyć, bo i tak byłoby pysznie, ale ja nie potrafię tak nagle 
skończyć. Zawsze warto dopieścić do końca, dodałem więc trochę zmysłowych akcentów: 
zniewalającego kardamonu, gałki muszkatołowej - znanej z tego, że potrafi swym aromatem zmienić 
marną rzeczywistość w ekstatyczne chwile - korę cynamonu, który wszyscy znają, niewiele trzeba,  
by mieć frajdę na podniebieniu. No i na koniec jeszcze szczyptę imbiru, co skutecznie rozpala.  
Prawie zapomniałem o wanilii - a przecież to prawdziwa laska wśród przypraw.



Trufle z płatkami róży i marcepanem

Plastry pomarańczy z likierem z gorzkich pomarańczy  

w czekoladzie 70%

Kandyzowana skórka pomarańczy  

z cynamonem w czekoladzie 70%
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Plastry pomarańczy w wytrawnej czekokoladzie - Nic prostszego - niż połączyć dwie doskonałości 
same w sobie i stworzyć z nich perfekcyjny duet. Duety brzmią świetnie na scenie  
- nasz świetnie wypada gdy położysz go na języku w samotności, zamkniesz oczy i poczujesz pełny 
smak kandyzowanej całej pomarańczy połączonej z likierem z gorzkich pomarańczy,  
lecz wpierw smaczny (nie tylko dla ucha) trzask wytrawnej 73% czekolady.

Trufle różane - Trufle to nie tylko najdroższe i najbardziej aromatyczne grzyby na świecie,  
ale i najbardziej wyszukane czekoladki. Tworzy się je z najwyższej jakości ingrediencji, potem ręcznie 
nadaje się im niepowtarzalny kształt i fakture. Wyjątkowy smak trufli bierze się z tradycyjnej ręcznej 
produkcji i z umiejętnie skomponowanych składników. Do ich produkcji używamy najwyżej cenionych 
składników takich jak: marcepanu pistacjowego, płatków polskiej róży, belgijskiej 73 % czekolady  
i prażonych płatków migdałów hiszpańskich. Trudno oddać w słowach smak naszych czekoladek  
- z jednej strony słodycz aromatycznych płatków róży i marcepanu z drugiej strony tą słodycz łamie 
bardzo wytrawny smak 73% belgijskiej czekolady, trzeba skosztować by zrozumieć wyjątkowość 
naszych trufli.

Kandyzowana skórka pomarańczy w belgijskiej czekoladzie ze szczyptą kardamonu....  
porządnie odziana w czekoladowy garnitur.



Ciasto toskańskie di Siena jest zrobione według XII wiecznej receptury.  
Castagneto Carducci, cyprysy, gaje oliwne, upalne wieczory przy winie,  
szalone cykady...ech jak zatrzymać te cudne wspomnienia?  
Podam Wam mój sposób - zamknijcie oczy i skosztujcie tego ciasta -  
a Wasza wyobraźnia przeniesie Was w samo serce Toskani.  

Trochę historii - Te ciasto to tradycyjny włoski przysmak pełen miodu,  
czekolady i bakalii. Historia przysmaku sięga XIII-wiecznej Toskanii.  
Według kronik z 1205 roku, mnisi i zakonnice w lokalnych klasztorach,  
tak bardzo cenili ten słodki skarb, że  pobierali w cieście opłatę podatkową. 
 

Ciasto di Siena pachnie bukietem przypraw orientalnych takich jak kardamon,  
cynamon, gałka muszkatołowa i doskonale komponuje się  
z mocną kawą albo winem,  
podaje się je pocięte w wąskie trójkąty.

Ciasto toskańskie di Siena
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Nasze opakowanie czekoladek zwyciężyło  
w ogólnopolskim konkursie 
Art of Packaging - 
“Perły wśród opakowań”  
w kategorii Opakowanie Smaku.  

Pudełko jest inspirowane stylem międzywojennym.  
Z założenia, od pierwszego spojrzenia opakowanie ma budzić  
retro skojarzenia, na wzór luksusowych pudełek cygar.  
Nasza rodzinna manufaktura została założona właśnie  
w tym okresie, w 1917 roku, stąd nawiązanie do stylu vintage.
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Art of Packaging - Perły wśród Opakowań to ogólnopolski konkurs na najlepsze 
opakowanie roku. Od pięciu lat organizowany jest w Poznaniu i promuje branżę 
związaną z nowoczesnym przemysłem opakowaniowym. Z roku na rok zdobywa 
coraz to większe uznanie i rangę w Polsce. Ideą konkursu jest promowanie 
innowacyjności, kreatywności oraz konkurencyjności polskich opakowań  
na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych.

W projekcie użyte jest stare, rodzinne zdjęcie założycieli rodzinnej firmy  
oraz krótki opis historii wodzisławskiej manufaktury. Celowe jest odejście  
od perfekcji edytorsko - drukarskiej, charakterystycznej dla współczesnych 
opakowań. Wszystkie te cechy pozwalają uzyskać opakowanie wyjątkowe, 
niepowtarzalne oraz niemożliwe do przemysłowej produkcji. Koncepcja ta jest  
w pełni integralna z zawartością pudełka - ręcznie robionymi truflami kolonialnymi 
z kandyzowaną skórką pomarańczy oraz nadziewanymi marcepanem. 

Opakowanie uwzględnia proekologiczną filozofię firmy. Jest wykonane z drewna, 
bez użycia lakierów i innych chemikalii. Do wykończenia używana jest wodna 
bejca i naturalny wosk antykwaryczny. Etykiety są barwione również ręcznie, 
tradycyjną metodą przy użyciu naturalnych barwników, tak by widoczne były prze-
barwienia charakterystyczne dla starego papieru. W środku, jako zabezpieczenie  
przed wstrząsami, użyte są naturalne wióry z drzewa. Cała produkcja oparta jest, 
jak wskazuje nazwa, na manufakturze. Każdy trufel, czekoladka, jakakolwiek 
słodkość, są robione ręcznie. Na podstawie niepowtarzalnych receptur będących 
wypadkową rodzinnych tradycji i naszej kreatywności. Dlatego opakowanie nie 
mogło być standardowe i masowo produkowane. Chcemy być oryginalni  
od początku do końca.  
 
Opakowanie dla trufli zachwyciło jury konkursu Art of Packaging - Perły wśród 
Opakowań. A w jego skład weszły nie lada osobistości ze świata nauki, kultury  
i sztuki. Laureatów wybierali m.in. Grażyna Kulczyk, Ewa Kruk oraz profesorowie 
Akademii Sztuk Pięknych. Wodzisławski produkt był poważnym kandydatem  
do nagrody głównej Art of Packaging, jednak tą rywalizację przegrał  
z opakowaniem zestawu dwóch kaw Davidoff Cafe. Za to w kategorii Art  
of Packaging - Opakowanie Smaku, obejmującą branże spożywczą,  
było bezkonkurencyjne. Zwycięstwo, prócz prestiżu, pozwala Słodkiej Manufak-
turze Leona z Wodzisławia używać znaku “Perła wśród opakowań”.
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Na życzenie wykonujemy  

indywidualne dedykacje.


