


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

kod EAN 5901823010557

5 Ale! mleko 2,0%

kod EAN 5901823000657
opakowanie jednostkowe      1 l
opakowanie zbiorcze             6 l
ilość na palecie                     600 l
termin przydatności               15 dni

6 Ale! mleko 3,2%

kod EAN 5901823000664

7 Hej! mleko świeże 2,0%

kod EAN 5901823000671
opakowanie jednostkowe      1 l
opakowanie zbiorcze             6 l
Ilość na palecie                     528 l
termin przydatności               15 dni

8 Hej! mleko świeże 3,2%

kod EAN 5901823000619
opakowanie jednostkowe      1 l
opakowanie zbiorcze             10 l
ilość na palecie                     600 l
termin przydatności               15 dni

2

kod EAN 5901823000602

1 Ale! mleko 2,0%

Ale! mleko 3,2%

kod EAN 5901823000572
opakowanie jednostkowe      1 l
opakowanie zbiorcze             10 l
ilość na palecie                      600 l
termin przydatności               15 dni

3 dobre! mleko 2,0%

kod EAN 5901823000626
opakowanie jednostkowe      5 l
ilość na palecie                     350 l
termin przydatności               7 dni

4 Ale! mleko 2% 

m
le

ko
 ś

w
ie

że
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kod EAN 5903630000547

9 Hej! mleko UHT 1,5% 

kod EAN 5903630000523

10 Hej! mleko UHT 2,0%

kod EAN 5903630000530

11 Hej! mleko UHT 3,2% 

kod EAN 5903630000509
opakowanie jednostkowe      1 l
opakowanie zbiorcze             12 l
ilość na palecie                      720 l
termin przydatności               180 dni

12 Hej! mleko UHT 3,8% 

kod EAN 5903630000226 waniliowe
kod EAN 5903630000233 truskawkowe
kod EAN 5903630000202 białe
kod EAN 5903630000219 czekoladowe
opakowanie jednostkowe      250 ml
opakowanie zbiorcze             5,25 l
ilość na palecie                      567 l
termin przydatności                180 dni
mleczko szkolne białe występuje też
w opakowaniu ze słomką

14 Hej! mleko szkolne UHT 1,5%

kod EAN 5903630000899 1,5%
kod EAN 5903630000905 2%
kod EAN 5903630000912 3,2%
kod EAN 5903630000929 3,8%
opakowanie jednostkowe      500 ml
opakowanie zbiorcze             6 l
ilość na palecie                      624 l
termin przydatności               180 dni

13 Hej! mleko UHT

m
leko U

H
T

m
leko szkolne U
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T



kod EAN 5901823000329
opakowanie jednostkowe      100 g
opakowanie zbiorcze             1,2 kg
ilość na palecie                      237,60 kg
termin przydatności                35 dni

15 Hej! masło extra osełka

kod EAN 5901823000060
opakowanie jednostkowe      300 g
opakowanie zbiorcze             2,4 kg
ilość na palecie                      345,60 kg
termin przydatności                35 dni

16 Hej! masło extra osełka

w pergaminie
kod EAN 5901823000046
opakowanie jednostkowe 200 g
opakowanie zbiorcze        1,8 kg; 10 kg
ilość na palecie                 324 kg; 500 kg
termin przydatności           28 dni

17 masło śmietankowe 3/4

kod EAN 5901823000039
opakowanie jednostkowe 200 g
opakowanie zbiorcze        1,8 kg; 10 kg
ilość na palecie                 324 kg; 500 kg
termin przydatności           35 dni

19 dobre! masło ekstra

kod EAN 5901823000350
opakowanie jednostkowe      200 g
opakowanie zbiorcze             10 kg
ilość na palecie                      500 kg
termin przydatności                30 dni

20 dobre! duomix life

m
as

ło

kod EAN 5903630000035
opakowanie jednostkowe      200 g
opakowanie zbiorcze             10 kg
ilość na palecie                      500 kg
termin przydatności                35 dni

18 Hej! masło ekstra



kod EAN 5901823003207 waniliowy
kod EAN 5901823003184 truskawkowy
kod EAN 5901823003191 brzoskwiniowy
kod EAN 5901823003337 biszkoptowy
kod EAN 5901823003344 tiramisu
kod EAN 5901823003276 stracciatella
kod EAN 5901823003504 pieczone jabłko
kod EAN 5901823003535 banan z czekoladą
kod EAN 5901823003528 wiśnia z czekoladą
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      288 kg
termin przydatności                25 dni

21 Hej! serek

kod EAN 5901823004716 naturalny
kod EAN 5901823004686 z truskawkami
kod EAN 5901823004709 z wiśniami
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności                25 dni

23 Hej! jogurt

serki słodkie
jogurty

kod EAN 5901823024103
opakowanie jednostkowe 400 g
opakowanie zbiorcze        12 szt / 4,8 kg
ilość na palecie                 307,20 kg  
termin przydatności           25 dni

22 Hej! jogurt naturalny



kod EAN 5901823003412 waniliowy
kod EAN 5901823003429 czekoladowy
kod EAN 5901823003436 czekoladowo-waniliowy
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności                25 dni

24 Hej! pudding 

kod EAN 5901823003368 z truskawkami
kod EAN 5901823003382 z brzoskwiniami
kod EAN 5901823003375 z malinami
kod EAN 5901823003399 z wiśniami
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności                25 dni

25 Hej! de’Serek

de
se

ry



kod EAN 5901823004563
opakowanie jednostkowe      1000 g
opakowanie zbiorcze             6 kg
ilość na palecie                     600 kg
termin przydatności               25 dni

27 Ale! maślanka naturalna

kod EAN 5901823004570
opakowanie jednostkowe      1000 g
opakowanie zbiorcze             6 kg
ilość na palecie                     600 kg
termin przydatności               25 dni

kod EAN 5901823004617
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4 kg
ilość na palecie                     420 kg
termin przydatności               25 dni

26 Ale! maślanka truskawkowa

kod EAN 5901823004631
opakowanie jednostkowe      1000 g
opakowanie zbiorcze             6 kg
ilość na palecie                      600 kg 
termin przydatności                25 dni

28 Hej! maślanka naturalna

kod EAN 5903630000059
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4,8 kg
ilość na palecie                      307,20 kg
termin przydatności                25 dni

30 Hej! kefir 

kod EAN 5901823014104
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4,8 kg
ilość na palecie                      307,20 kg
termin przydatności                25 dni

31 Hej! zsiadłe mleko

napoje m
leczne

kod EAN 5901823004013
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4 kg
ilość na palecie                      420 kg
termin przydatności                25 dni

Hej! kefir szkolny
kod EAN 5901823054018
opakowanie jednostkowe       150 g
opakowanie zbiorcze  10 szt./1,5 kg
ilość opakowań na palecie     1540
termin przydatności                 25 dni

29 Ale! kefir



kod EAN 5901823001531
opakowanie jednostkowe      250 g
opakowanie zbiorcze             2,5 kg
ilość na palecie                      300 kg
termin przydatności                21 dni

36 Ale! śmietana 18% 

kod EAN 5901823001067
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4,8 kg
ilość na palecie                      345,6 kg
termin przydatności                30 dni

34 Hej! śmietana 12% termizowana

kod EAN 5903630000493
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             4,8 kg
ilość na palecie                      345,6 kg
termin przydatności                30 dni

35 Hej! śmietana 18% termizowana

kod EAN 5901823001036
opakowanie jednostkowe      200 g
opakowanie zbiorcze             2,4 kg
ilość na palecie                      288 kg
termin przydatności                30 dni

32 Hej! śmietana 12% termizowana

kod EAN 5903630000066
opakowanie jednostkowe      200 g
opakowanie zbiorcze             2,4 kg
ilość na palecie                      288 kg
termin przydatności                30 dni

33 Hej! śmietana 18% termizowana

kod EAN 5901823001043
opakowanie jednostkowe      250 g
opakowanie zbiorcze             2,5 kg
ilość na palecie                      300 kg
termin przydatności                10 dni

37 Ale! śmietana 30% 

śm
ie

ta
ny



kod EAN 5903630000561 12%
kod EAN 5903630000585 18%
kod EAN 5903630000578 30%
opakowanie jednostkowe      250 ml
opakowanie zbiorcze             3,75 l
ilość na palecie                      570 l
termin przydatności                180 dni

38 Hej! śmietanka UHT

śm
ietanki U

H
T

kod EAN 5903630000844 12%
kod EAN 5903630000820 18%
kod EAN 5903630000837 30%
opakowanie jednostkowe      500 ml
opakowanie zbiorcze             6 l
ilość na palecie                      624 l
termin przydatności                180 dni

39 Hej! śmietanka UHT



kod EAN 5901823003047
pakowany próżniowo
opakowanie jednostkowe  ok. 300 g
opakowanie zbiorcze         ok. 3,6 kg
ilość na palecie                  ok. 220 kg
termin przydatności            18 dni

41 Ale! twaróg półtłusty

tw
ar

og
i

kod EAN 5901823003597
pakowany próżniowo
opakowanie jednostkowe   ok. 300 g
opakowanie zbiorcze         ok. 3,6 kg
ilość na palecie                  ok. 220 kg
termin przydatności            18 dni

40 Ale! twaróg chudy

kod EAN 5901823003054
pakowany próżniowo
opakowanie jednostkowe  ok. 300 g
opakowanie zbiorcze         ok. 3,6 kg
ilość na palecie                  ok. 220 kg
termin przydatności            18 dni

42 Ale! twaróg tłusty

kod EAN 5901823003016
pakowany próżniowo
opakowanie jednostkowe  ok. 300 g
opakowanie zbiorcze         ok. 3,6 kg
ilość na palecie                  ok. 220 kg
termin przydatności            18 dni

44 Hej! twaróg półtłusty

kod EAN 5901823003092
pakowany próżniowo
opakowanie jednostkowe    ok. 300 g
opakowanie zbiorcze           ok. 3,6 kg
ilość na palecie                    ok. 600 kg
termin przydatności              18 dni

45 Hej! twaróg delikatesowy półtłusty

opakowanie jednostkowe  ok. 300 g
opakowanie zbiorcze         ok. 3,6 kg
ilość na palecie                  ok. 220 kg
termin przydatności            30 dni

43 Hej! twaróg półtłusty wędzony
dymem z drewna bukowo-olchowego



tw
arogi

serki do chleba

opakowanie jednostkowe  ok. 1 kg
opakowanie zbiorcze         ok. 15 kg
ilość na palecie                  ok. 360 kg
termin przydatności            7 dni

46 Hej! twaróg chudy krajanka

opakowanie jednostkowe  ok. 1 kg
opakowanie zbiorcze         ok. 15 kg
ilość na palecie                  ok. 360 kg
termin przydatności            7 dni

47 Hej! twaróg półtłusty krajanka

opakowanie jednostkowe  ok. 1 kg
opakowanie zbiorcze         ok. 15 kg
ilość na palecie                  ok. 360 kg
termin przydatności            7 dni

48 Hej! twaróg tłusty krajanka

kod EAN 5901823003269 naturalny
kod EAN 5901823003573 hiszpańska salsa
kod EAN 5901823003542 afrykański z pieprzem
kod EAN 5901823003566 włoski z bazylią
kod EAN 5901823003559 meksykański z papryką
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      288 kg
termin przydatności                25 dni

49 Hej! serki do chleba



tw
ar

oż
ki

kod EAN 5901823003443
opakowanie jednostkowe      200 g
opakowanie zbiorcze             2,4 kg
ilość na palecie                      345,6 kg
termin przydatności                14 dni

50 Hej! serek wiejski

kod EAN 5901823003320
opakowanie jednostkowe       500 g
opakowanie zbiorcze              4 kg
ilość na palecie                      192 kg
termin przydatności                30 dni

52 Hej! twaróg sernikowy

kod EAN 5901823003450
opakowanie jednostkowe      400 g
opakowanie zbiorcze             2,4 kg
ilość na palecie                      192 kg
termin przydatności                14 dni

51 Hej! serek wiejski

kod EAN 5901823003177
opakowanie jednostkowe      1 kg
opakowanie zbiorcze             6 kg
ilość na palecie                      240 kg
termin przydatności                30 dni

53 Hej! twaróg sernikowy



sery żółte konfekcjonow
ane

kod EAN 5903630000332

55 Hej! ser edamski

kod EAN 5903630001186
plastry (otwórz - zamknij)
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności               60 dni

56 Hej! ser tylżycki

kod EAN 5903630000431
plastry (otwórz - zamknij)
opakowanie jednostkowe      150 g
opakowanie zbiorcze             1,8 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności               60 dni

59 Hej! ser ekologiczny

kod EAN 5903630000264
plastry (otwórz - zamknij)
opakowanie jednostkowe      1 kg
opakowanie zbiorcze             4 kg
ilość na palecie                      216 kg
termin przydatności                60 dni

58 Hej! ser tylżycki wędzony

kod EAN 5903630000325

54 Hej! ser gouda

kod EAN 5903630000349 

57 Hej! ser gouda



se
ry

 ż
ół

te
 w

 b
lo

ka
ch

kod EAN 2764970000000

61 Hej! ser edamski

kod EAN 2764990000000

62 Hej! ser tylżycki

kod EAN 2764960000000

63 Hej! ser zbójnicki

kod EAN 2765000000000

60 Hej! ser gouda

kod EAN 2764980000000 

64 Hej! ser trapistów

produkt seropodobny 
kod EAN 2739590000000

65 Hej! ser podhalański

kod EAN  2764993000000
opakowanie jednostkowe      ok. 3 kg
ilość na palecie                     500 kg
termin przydatności               90 dni

66 Hej! ser ekologiczny



produkty regionalne

kod EAN 2708920000000 
opakowanie jednostkowe   400 g
opakowanie zbiorcze          1,6 kg / 4 szt.
termin przydatności             60 dni

71 Hej! gryficki ser wędzony

kod EAN 2734410000000 
opakowanie jednostkowe   ok. 700 g
opakowanie zbiorcze          2,1 kg
termin przydatności             60 dni

72 Hej! rolada ustrzycka

kod EAN 5903630000103
opakowanie jednostkowe    200 g
opakowanie zbiorcze           8 szt.
termin przydatności              60 dni

73 Hej! gołka wędzona

kod EAN 5903630000813
opakowanie jednostkowe    200 g
opakowanie zbiorcze           8 szt.
termin przydatności              60 dni

74 Hej! rolada ustrzycka

kod EAN 5903630000714

67 Hej! serki wędzone

kod EAN 5903630001049

68 Hej! ser wędzony

kod EAN 5903630000189

69 Hej! nitki serowe wędzone

kod EAN 5903630000172
opakowanie (otwórz - zamknij)
opakowanie jednostkowe      120 g
opakowanie zbiorcze             12 szt
ilość na palecie                     1440 szt.
termin przydatności               45 dni

70 Hej! nitki serowe



Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu
ul. Jana Pawła II 95, 34-400 Nowy Targ

sekretariat:  tel. 18 266 32 30, fax 18 264 93 30
dział handlu: tel. 18 266 35 79, 18 266 68 66

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Radomsku
ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko

sekretariat: tel. 44 738 51 22, fax 44 738 51 11
dział handlu:  tel./fax 44 738 51 21, 44 738 51 48

tel./fax 44 738 51 39, 44 738 51 29
NIP 772-010-02-59

www.osmradomsko.pl
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