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Historia Szczecińskiej Manufaktury Czekolady ODERRO 

rozpoczyna się w 2016 roku, kiedy w związku z 70. rokiem działalności 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf” S.A. miałam okazję zobaczyć zakład  

od środka. Wrażenie było bajkowe . Zauważałam potem reakcje szczecinian 

pamiętających dostępne niegdyś na półkach sklepowych wyroby czekoladowe Gryf 

czy pragnących poznać smak znany im tylko z zapachu nad Odrą w Szczecinie.

Zamarzyłam by przywrócić na lokalny rynek wyroby czekoladowe na bazie czekolady 

z fabryki Gryf. Tak powstał projekt rzemieślniczo wytwarzanych czekoladek ODERRO. 

Naturalne smaki owoców czy orzechów i prawdziwa czekolada z fabryki Gryf – by nie 

tylko urzekający zapach unoszący się w okolicach Odry w Szczecinie dawał 

przyjemność zmysłom.

Alicja Kowalska – właściciel

Szczecińskiej Manufaktury Czekolady ODERRO



CZEKOLADA

Czekoladki ODERRO produkujemy tylko 
i wyłącznie z płatków czekoladowych 
wytwarzanych w fabryce Gryf. Z oferty 
PPC Gryf wybraliśmy płatki czekoladowe, które 
odpowiadają naszym oczekiwaniom, m.in. brak 
dodatku tłuszczu palmowego. Zawierają one od 
31,5% do 60% kakao, ponadto miazgę kakaową i 
tłuszcz kakaowy. Biała czekolada ma 33% tłuszczu 
kakaowego.

Jakość czekolady Gryf. Firma działa 
w oparciu o system FSSC 22000. Transparentność 
– to idea i praktyka, zgodnie z którą właściciel 
szczecińskiego zakładu – francuska grupa Cémoi, 
kontroluje cały łańcuch  od ziarna  kakaowego do 
gotowego produktu. Ta całkowita kontrola 
pozwala firmie na uzyskanie  aromatycznych 
i  wysokiej jakości produktów przerobu ziarna 
kakaowego, głównie  miazgi kakaowej i  czekolad. 



Nadzienia robimy według własnych receptur z dodatkiem śmietanki oraz wysokiej jakości świeżych malin, suszonych moreli,
konfitur czy migdałowych past. Nie dodajemy sztucznych aromatów, barwników, dodatkowego cukru, tłuszczy, konserwantów.
Czekoladki wykonujemy ręcznie mając na uwadze wysoką jakość, wyjątkowy wygląd i smak.



zestaw 160 g

zestaw 80 g

zestaw 30 g



CZEKOLADOWE HISTORIE praliny
zestawy w pudełkach ODERRO
ceny netto

80 g / 8 smaków 

w 3 różnych 
czekoladach

30 g, trzy smaki – 16,30 zł

80 g, 8 smaków – 30,90 zł

160 g, osiem smaków – 60,20 zł

160 g / 8 smaków 

w trzech różnych 
czekoladach

30 g / 3 smaki

w trzech różnych 
czekoladach, dwa 
zestawy



CZEKOLADOWE HISTORIE  
tabliczki



TABLICZKI

CZEKOLADY 

100 g

ceny netto

Czekolada 56% kakao*
z pistacjami

15.40 zł

Czekolada 56% kakao* 
z migdałami

15,40 zł

Czekolada mleczna 
32% kakao 
z pistacjami

15.40 zł

Czekolada mleczna
32% kakao 

z nerkowcami

15.40 zł

*Czekolada 56% kakao 
nie zawiera cukru białego 

(słodzona cukrem trzcinowym)
i laktozy. Produkt wegański.

*Składniki alergenne: orzechy, 
produkty pochodne mleka (mleko 

w proszku w czekoladzie mlecznej).







Różanka
płatki róży, biała czekolada

Oderro
wanilia-pomarańcza, czekolada 32% kakao

Zielono Mi 
prażone pestki dyni z solą morską, czekolada 60% kakao

Rozkosz Bosmana 
migdały z miodem, czekolada 60% kakao

Rarytas z Baltony 
morela-marcepan, czekolada biała

Radosny Gryf 
czekoladowy ganache, czekolada 60% kakao

Dziewczyna jak Malina 
malina, czekolada 32% kakao

Toffisz
toffi z orzechem włoskim, czekolada 32% kakao

Korona Five o’Clock
Kawa Korona, czekolada 60% kakao

Flora Magnolia
płatki magnolii, czekolada biała

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

2,79 zł netto

4,90 zł netto

2,79 zł netto

CZEKOLADOWE HISTORIE w formie bufetu

od 279.00 zł netto
kaucja 50 zł netto/ szt.

czekoladki 100 szt.
patera czarna
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