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O Nas  •  About Us Kamienie milowe  •  Company milestones

Siedziba LACTIMA mieści się w nowo wybudowanym zakładzie w Morągu, w pięknym, ekologicznym i czystym regionie 

Warmii i Mazur. W 1992 roku jako pierwsza w Polsce wyprodukowała i sprzedała na rynku krajowym sery topione 

w plasterkach, pakowane w sposób wcześniej u nas niespotykany: każdy plasterek indywidualnie zapakowany 

w folię. Zapoczątkowało to dynamiczny rozwój firmy i zapewniło obecną pozycję – jednego z czołowych producentów 

serów topionych w Polsce.

Portfolio LACTIMA jest oryginalne i zróżnicowane. Konsumentom oferujemy: sery topione w plasterkach, krążkach, 

kostkach, osłonkach, sery  w kubeczkach do smarowania. Posiadamy też innowacyjne sery topione i sosy serowe 

w praktycznych saszetkach. Dodatkowo wszystkie grupy serów produkowane są w wielu wariantach smakowych. 

Oferujemy  również masło, margarynę i mix tłuszczowy w małych opakowaniach do cateringu.

Sery topione to niezastąpione składniki kanapek, tostów, burgerów, sosów, zapiekanek oraz dań mięsnych.

W domu, w szkole, w pracy, na wycieczkach – poręczne opakowania czynią je praktyczną przekąską. Odwiedź nas na 

facebook.com/Lactima,  znajdziesz tam dużo ciekawych przepisów z  naszymi produktami.

W produkcji naszych wyrobów stosujemy najnowocześniejsze technologie i starannie dobrane surowce. Firma

pracuje zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 9001:2015, FSSC 22000, ISO 22000:2006 (HACCAP), Halal. 

Swoje wyroby sprzedajemy w Europie, Afryce, w obu Amerykach, a także na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

LACTIMA is a processed cheese producer from Poland. Our factory is based in Morag, in a Warmian - Masurian province,

known as a thousand lakes area.

As the first Polish company ever to produce individually wrapped slices, since 1989 we managed to successfully

develop our products range to meet our customer needs and cover all sales channels. Moreover slices, portions, spreads 

in cups, pouches and bars are available in many different tastes and formats. We also have cream cheese products, 

butter and margarine in small cups in our portfolio.

Every LACTIMA product is a great ingredient for your daily meal. You can prepare a toast with mozzarella slices or just 

eat your favourite portion as a snack. Visit lactima.com or our Facebook page to find more recipes.

Our company works according to quality management systems FSSC 22000, ISO 9001:2015, ISO 22000:2006 (HACCP) 

and Halal to emphasize highest quality of products. It is appreciated worldwide as LACTIMA brand reaches not only 

Europe but Middle East, Far East, Africa and both Americas.
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W PLASTERKACH / SLICESW PLASTERKACH / SLICES

Sery topione  •  Processed cheeseSery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda
Cheddar
Emmentaler
Toast
z Mozzarellą / with Mozzarella
z Jalapeňo / with Jalapeňo
Salami / with Salami
ze Szczypiorkiem / with Chives
z Szynką / with Ham
Edam

130 g
(8 plastrów /

slices)
10 (1,3 kg) / 24 (3,12 kg) 420 (546 kg) / 210 (655,2 kg)

7 miesięcy /
7 months

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda
Cheddar
Toast
Mozzarella

200 g 24 (4,8 kg) 120 (576 kg)

7 miesięcy /
7 months

Mozzarella 400 g 13 (5,2 kg) 120 (624 kg)

Cheddar 600 g 9 (5,4 kg) 120 (648 kg)
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W PLASTERKACH / SLICESW PLASTERKACH / SLICES

Sery topione  •  Processed cheeseSery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Cheddar
Lower Fat High Calcium
High Calcium

250 g (12 plastrów /
slices)

20 (5 kg) 120 (600 kg)
12 miesięcy /

12 months

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Cheddar
Cheddar Light

130 g (8 plastrów /
slices)

10 (1,3 kg) / 38 (4,94 kg) 420 (546 kg) / 120 (592,8 kg)
12 miesięcy /

12 months

Cheddar 200 g (12 plastrów /
slices)

24 (4,8 kg) 120 (576 kg)
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W KRĄŻKACH / PORTIONS

Topione  •  Processed cheese with vegetable fat

W PLASTERKACH / SLICES

Sery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda 
Śmietankowy / Creamy
z Szynką / with Ham
z Ziołami / with Herbs
Cheddar

120 g / 140 g
(8 porcji / portions)

24 (2,88 kg) / 24 (3,36 
kg)

180 (518,4 kg) / 150 (504 kg)
6 miesięcy /

6 months

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Toast
Burger
Sandwich

100 g (6 plastrów /
slices)

13 (1,3 kg) / 30 (3 kg) 420 (546 kg) / 210 (630 kg)

7 miesięcy /
7 months

Toast
600 g

(30 plastrów /
slices)

9 (5,4 kg) 120 (648 kg)
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W KRĄŻKACH / PORTIONSW KRĄŻKACH / PORTIONS

Sery topione  •  Processed cheeseSery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatno-

ści do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda / z Szynką | Gouda / with Ham 
Cheddar / Śmietankowy | Cheddar / Creamy
Śmietankowy / z Ziołami | Creamy / with Herbs

140 g
(8 porcji / portions)

24 (3,36 kg) 150 (504 kg)
6 miesięcy /

6 months

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatno-

ści do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

4 Pory Roku | Four Seasons
(ze Śmietanką, Z Grzybami, ze Szczypiorem 
 z Szynką/ Creamy, with Mushrooms, with Chive, with 

Ham)

Smaki Świata | Tastes of the World
(z Papryką, Gouda, Cheddar, z Ziołami/

with Paprika,Gouda, Cheddar, with Herbs)

Wielosmakowy | Mix Multitaste
(Gouda, z Ziołami, ze Śmietanką, z Szynką/ Gouda, 
with Herbs, Creamy, with Ham)

140 g
(8 porcji / portions)

24 (3,36 kg) 150 (504 kg)
6 miesięcy /

6 months
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W KRĄŻKACH / PORTIONS

Topione • Processed cheese with vegetable fatSery topione • Processed cheese

W KRĄŻKACH / PORTIONS

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Blue Cheese
with Olives
with Porcini

140 g
(8 porcji / portions)

24 (3,36 kg) 150 (504 kg)
6 miesięcy /

6 months

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Alpen
Hollander

140 g
(8 porcji / portions)

24 (3,36 kg) 150 (504 kg)
6 miesięcy /

6 months

Hollander 280 g
(16 porcji / portions)

14 (3,92 kg) 150 (588 kg)
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DIPY / DIPSW KUBKACH / CUPS

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda                         Śmietankowy / Creamy
Emmentaler               z Szynką / with Ham
ze Szczypiorkiem / with Chives
Blue Cheese

130 g/150 g 12 (1,56 kg) 120 (410,4 kg)
4 miesięcy /

4 months

Sery topione  •  Processed cheeseSery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Jalapeňo Dip
Guacamole Dip
Fondue Dip

150 g 12 (1,8 kg) 120 (410,4 kg)
4 miesięcy /

4 months
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Sery twarogowe  •  Processed cheese

HAGA

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Haga 100 g (6 x16,67 g) 20 (2 kg) 204 (408 kg)
4 miesiące /

4 months

ACTIVE COW

Sery topione  •  Processed cheese

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Active Cow Regular slices
162,5 g

(10 plastrów / 
slices)

32 szt (5,2 kg)
420 (546 kg) /
120 (592,8 kg)

7 lub 12 miesięcy /
7 or 12 months

Active Cow portions 120 g
(8 porcji / portions)

24 szt. (2,88 kg) 180 (518,4 kg)
6 lub 12 miesięcy /

6 or 12 months

Active Cow Light spread 150 g 12 szt (1,8 kg) 228 (410,4 kg)
6 miesięcy /

6 months
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Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Ser bałkański / Balkan Cheese 200 g 12 (2,4 kg) 168 (403,2 kg)
2 miesiące /

2 months

Ser bałkański / Balkan Cheese
410 g (masa sera 
250 g / cheese 
weight 250 g)

8 (3,28 kg) 160 (524,8 kg)
12 miesięcy /

12 months

Ser bałkański  •  Balkan Cheese Sery topione  •  Processed cheese

W SASZETKACH / POUCHES

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda
Emmentaler
z Grzybami / with Mushrooms
Blue Cheese 

150 g 18 (2,7 kg) 130 (351 kg)
4 miesiące /

4 months
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Sery topione  •  Processed cheese

W BLOCZKACH / BARS

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Gouda
z Szynką / with Ham
o smaku Śmietankowym / Creamy
Emmentaler

100 g
60 (6 kg) z wewnętrzną
tacką / inner tray 6 (6 kg)

96 (576 kg)

4 miesiące /
4 monthsGouda

z Szynką / with Ham
Mazdamer
Mazurski / Masurian
z Papryką / wit Paprika

100 g
100 (10 kg) z wewnętrzną 
tacką / inner tray 10 (1 kg)

60 (600 kg)

Sery topione  •  Processed cheese

W KOSTKACH / BARS

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Cheddar
Creamy
Gouda 

100 g (6 x16,67 g) 20 (2 kg) 204 (408 kg)
6 miesięcy /

6 months
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Topione  •  Processed cheese with vegetable fat

W BLOCZKACH / BARS

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Alpejski
Hollander
Z pieczarkami / with mushrooms
Z szynką / with ham
Ze szczypiorem / with chives

100 g
100 (10 kg)

z tacką wewnętrzną / 
inner tray 10 (1 kg)

60 (600 kg)

4 miesiące /
4 months

Hollander
Alpen
z Szynką / with Ham

100 g
60 (6 kg)

z tacką wewnętrzną / 
inner tray 6 (6 kg)

96 (576 kg)

Topione  •  Processed cheese with vegetable fat

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Z goudą / with gouda
Z papryką / with paprika
Ze szczypiorem / with chives
Z pieczarkami / with champignons
z szynką / with ham

100 g 20 (2 kg) 240 (480 kg)
4 miesiące /

4 months

W OSŁONKACH / SAUSAGES
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Masło i margaryna  •  Butter and margarine

CATERING

Produkty
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze 
(szt.)

Ilość kartonów na palecie
Termin przydatności 

do spożycia

Products
Single package 

weight
Summary package - 

carton (pcs)
No of cartons on pallet Shelf life

Masło / Butter

10 g 96 (0,96 kg) 255 (244,8 kg)
2 miesiące/2 months

12 miesięcy /
12 months

(głęboko zamrożone /
if deep frozen)

15 g 96 (1,44 kg) 225 (324 kg)

Masło / Butter 10 g 24 (0,24 kg) 1125 (270 kg)

Margaryna / Margarine 15 g 96 (1,44 kg) 225 (324 kg)
4 miesiące /

4 months
MINI-MIX / Margarine and butter mixture 10 g 96 (0,96 kg) 255 (244,8 kg)

Masło / Butter
Masło solone / Salted butter

200 g 8 (1,6 kg) 375 (600 kg)

12 miesięcy /
12 months

(głęboko zamrożone /
if deep frozen)

Notatki  •  Notes
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Kurczak caprese

• 2 piersi z kurczaka

• ser mozarella w plastrach

• 1 pomidor malinowy

• ocet balsamiczny

• sól, pieprz

• liście świeżej bazylii

Pierś z kurczaka doprawiamy solą, pieprzem i zioła-

mi. Grillujemy z obu stron po kilka minut. Później na 

gorze układamy ser z mozarella oraz plastry pomi-

dora. Grillujemy, aż ser się rozpuści. Podajemy z ba-

zylią oraz octem balsamicznym.

Wytrawne lody z sera z gorącymi owocami
 
• kubek sera Blue Cheese

• 200 g sera ricotta

• 200 g jogurtu greckiego

• garść orzechów

• brzoskwinie

• masło

Miksujemy ser blue cheese z ricottą i jogurtem. Do-

prawiamy odrobiną soli i pieprzu oraz rozdrobnionych 

orzechów. Miksujemy przez 10 minut na całkiem gładką 

masę. Potem dodajemy rozdrobione orzechy włoskie 

i miksujemy jeszcze 5 minut. Masę wstawiamy do lo-

dówki na 5 godzin. Schłodzoną masę ponownie mik-

sujemy na całkiem gładko i wstawiamy do zamrażarki 

na 2-3 godziny. Gotowe lody podajemy z brzoskwinia-

mi podsmażonymi na maśle.
Chicken caprese

• 2 chicken breasts

• sliced mozzarella cheese

• 1 raspberry tomato

• balsamic vinegar

• salt, pepper

• fresh basil leaves

Season the chicken breast with salt, pepper. Grill it 

on both sides for a few minutes. Next, put the cheese 

with mozzarella and slices of tomato on the top. Grill 

until cheese is melted. Serve with fresh basil and bal-

samic vinegar.

Savoury cheese ice cream with hot peach

• cup of blue cheese

• 200 g of ricotta cheese

• 200 g of greek yoghurt

• few walnuts

• peaches

• butter

Mix the cheese with ricotta cheese and Greek yoghurt. 

Season with a little salt and pepper. Mix with blender 

for a pretty smooth mass for 10 minutes. Then add 

chopped walnuts and mix for 5 minutes. Put the mass 

into the fridge for 5 hours. Mix chilled mass again quite 

smoothly and put in a freezer for 2-3 hours. Serve the 

ice cream with peaches fried in butter..
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