


Semco jest firmą rodzinną od pokoleń zajmującą się rolnictwem i produkcją,  
odtwarza zaginione odmiany roślin.
Od 1990 r. firma Semco specjalizuje się w produkcji olejów roślinnych tłoczonych  
na zimno, nierafinowanych. Na swoje miejsce na rynku firma pracowała latami, 
nieustannie dbając o parametry i smak olejów.
W Semco szczególna uwaga jest zwracana na surowce używane do produkcji.  
Są one starannie dobierane i kontrolowane. Firma posiada własne gospodarstwo 
produkujące nasiona oraz współpracuje z dostawcami, z którymi ma podpisane  
umowy kontraktacyjne, zapewniające zaplecze surowcowe na stałym,  
wymaganym poziomie.
Firma Semco zapewnia klientom bezpieczne produkty o wymaganej jakości,  
a stosowana w firmie metoda produkcji na zimno, chroni wszystkie wartościowe  
składniki odżywcze oleju.

Nasze oleje są w 100%  
zimnotłoczone, nierafinowane,  
dlatego na dnie butelki z drobin  
roślinnych powstaje naturalny osad. 
Oleje posiadają charakterystyczny  
dla danej rośliny smak i zapach  
idealnie wzbogacający potrawy.  
Są niezastąpione w codziennej diecie. 
Oleje najlepiej używać  
do bezpośredniego spożycia, a także  
do sałatek, marynat, sosów, dipów,  
dressingów i past. 
Oleje należy przechowywać  
w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu,  
a po otwarciu butelki w lodówce.

Drużyna SemCo

Z PASJĄ OD LAT!

Są niezastąpione w codziennej diecie.

Drużyna SemCo

750 ml

250 ml

Olej Rydzowy Tradycyjny GTS 
Wielkopolski Olej Rydzowy  
z nasion lnianki ozimej
Lnianka, rydz, rydzyk (Camelina sativa) to znana  
od 3000 lat oleista roślina uprawna.  
Z jej nasion otrzymuje się znakomity olej.  
Wytwarzany w Wielkopolsce Olej Rydzowy  
Tradycyjny i Wielkopolski Olej Rydzowy z nasion 
lnianki ozimej „Camelina silvestris” tłoczony  
na zimno, nierafinowany charakteryzuje korzenny 
smak z wyczuwalną nutą cebuli i gorczycy  
oraz czysty, swoisty aromat. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju, a szczególnie kwasu alfa–linolenowego 
(ALA) omega-3: 32g/100 ml, przyczynia się  
do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi.  
Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym  
pobraniu 2g ALA.
Olej Rydzowy: Olej bogaty w kwas omega-3, 
tokoferole (głównie γ-tokoferol) oraz inne związki 
fenolowe i przeciwutleniacze posiadające  
właściwości: antyoksydacyjne.(1)

NASZE PRODUKTY - OLEJE ROŚLINNE
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250 ml
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Olej Lniany do diety dr Budwig
Z nasion lnu brązowego, metodą tłoczenia  
na zimno przygotowaliśmy nierafinowany Olej 
Lniany do diety dr Budwig.  
Jest to olej nieoczyszczony, rozlewany do butelek 
bezpośrednio z maszyny tłoczącej. Widoczna duża 
ilość osadu to korzystne dla zdrowia śluzy i resztki 
roślinne, nadające olejowi lekki posmak goryczkowy. 
Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych  
nienasyconych w oleju, a szczególnie kwasu  
alfa–linolenowego (ALA) omega-3: 49g/100 ml,  
przyczynia się do utrzymania prawidłowego  
poziomu cholesterolu we krwi. 
Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym  
pobraniu 2g ALA.

Olej Lniany Złocisty
Z nasion lnu złocistego (Linum flavum L.), metodą 
tłoczenia na zimno przygotowaliśmy nierafinowany 
olej o znakomitym smaku i zapachu. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju 84g/100 ml, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. 
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Wielkopolski Olej Lniany
Z nasion lnu brązowego (Linum usitatissimum L.), 
metodą tłoczenia na zimno przygotowaliśmy  
nierafinowany olej o znakomitym smaku i zapachu. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju, a szczególnie kwasu alfa–linolenowego (ALA) 
omega-3: 49g/100 ml, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.  
Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym pobraniu 
2g ALA. 
Olej lniany: bogaty w kwas omega-3, tokoferole, 
sterole i karotenoidy. Jest bogaty w lignany.(1)
Len zawiera związki fenolowe, białko, karotenoidy, 
antocyjaninę, flawonoidy, estrogen, witaminę E,  
witaminę C, prolinę i błonnik. 
Nasiona lnu są odpowiednim źródłem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, głównie omega-6 i omega-3,  
w stosunku 0,3 : 1, kwas alfa-linolenowy, lignany, 
włókna dietetyczne i białkowe, minerały i witaminy.(2)
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250 ml

Oleje roślinne są bogate w niezbędne nienasycone  
kwasy tłuszczowe, które są nieodzowne dla zdrowia  
i zróżnicowanej diety. 
Te nierafinowane oleje są tłoczone na zimno  
w stałej temperaturze poniżej 38ºC zatrzymując 
wszystkie odżywcze i zdrowotne korzyści.
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Olej z nasion Ostropestu
Z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum 
L.), metodą tłoczenia na zimno przygotowaliśmy 
nierafinowany olej o przyjemnym smaku i zapachu. 
Ostropest jest rośliną leczniczą o działaniu  
hepatoprotekcyjnym i zawiera kilka związków,  
takich jak flawonoidy, z właściwościami  
przeciwutleniającymi.(2)

Olej Konopny
Z nasion konopi siewnej (Cannabis sativa L.) metodą 
tłoczenia na zimno przygotowaliśmy nierafinowany 
olej o przyjemnym korzennym smaku. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju 80g/100ml, a szczególnie kwasu  
alfa–linolenowego (ALA) omega-3: 17 g/ 100 ml, 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi. Korzystny efekt uzyskuje się 
przy dziennym pobraniu 2g ALA.

Olej z nasion Słonecznika
Z nasion słonecznika (Helianthus annuus L.) metodą 
tłoczenia na zimno wytwarzamy nierafinowany 
olej, który posiada piękną ciemnożółtą barwę, 
wyraźny słonecznikowy smak i delikatny typowy  
dla słonecznika aromat.
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju 81g/100 ml przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Ze względu na delikatny zapach jest doskonałą bazą 
do przygotowywanych potraw, ponieważ wydobywa  
i podkreśla smak i zapach dodanych składników.
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Olej Rzepakowy z Wielkopolski
Z wielkopolskich nasion podwójnie uszlachetnionej 
odmiany rzepaku, metodą tłoczenia na zimno 
wytwarzamy nierafinowany olej o wysokiej 
zawartości tłuszczów nienasyconych 84g/100 ml, 
które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi.
Olej rzepakowy jest bogaty w brassikasterol  
i tokoferole. Znany ze swojej zapachowej i smakowej 
neutralności. Produkowany z bezerukowych odmian 
rzepaku, nazywanych odmianami 00 lub podwójnie 
ulepszonymi.(1)

Wielkopolski Olej Dyniowy
Z nasion dyni oleistej (Cucurbita oleo), metodą 
tłoczenia na zimno pozyskujemy w naszej rodzinnej 
firmie nierafinowany olej, który charakteryzuje 
wyśmienity, delikatny, lekko orzechowy smak, 
ciekawa ciemno-zielono-bordowa barwa i czysty 
przyjemny aromat. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju 77g/100 ml, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Olej dyniowy ma wysoki poziom omega-6 i omega-9. 
Zawiera związki fenolowe o silnej aktywności  
antyoksydacyjnej, a zwłaszcza antyrodnikowej. 
Związki te oraz ich pochodne stanowią  
prekursory substancji kształtujących aromat  
i smak oleju dyniowego.(1)
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Olej z nasion Wiesiołka
Z polskich nasion wiesiołka dwuletniego (Oenothera 
paradoxa), metodą tłoczenia na zimno  
przygotowaliśmy nierafinowany olej o wspaniałym 
delikatnym, lekko makowym posmaku. 
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych  
w oleju 78 g/100 ml, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Olej z nasion wiesiołka bogaty w kwas γ-linolenowy 
i γ-tokoferol posiadające właściwości usuwające 
wolne rodniki z organizmu.(1)

Olej z nasion Czarnuszki
Z nasion czarnuszki siewnej (Nigella Sativa L.) 
metodą tłoczenia na zimno wytwarzamy  
nierafinowany Olej z Czarnuszki  
o charakterystycznym korzennym posmaku  
i zapachu z wyraźną nutą pieprzu i kminu.
Wysoka zawartość niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych NNKT w oleju 76g/ 100ml 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego  
poziomu cholesterolu we krwi.
Stosuje się go do bezpośredniego spożycia 1 do 2 
łyżeczek dziennie na osobę.
Czarnuszka znana jest z właściwości  
przeciwutleniających oraz zapobiegających  
utlenianiu cholesterolu LDL.(2)

Olej kokosowy
Olej kokosowy nierafinowany idealnie nadaje się  
do spożywania na zimno. Jego delikatny aromat 
nadaje potrawom egzotyczną nutkę smaku.  
Doskonały do domowych wypieków jako zamiennik 
margaryny i masła.
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200 ml

Olej FIT OIL Activ 
(70% olej lniany, 27% olej ostropestowy,  
3% olej wiesiołkowy) 

Olej FIT OIL Junior 
(80% olej rzepakowy, 17% olej lniany,  
3% olej wiesiołkowy) 

Olej FIT OIL Senior 
(91% olej lniany, 5% olej wiesiołkowy,  
4% olej dyniowy) 

Trzy oleje tłoczone na zimno 
z linii ActivLife dedykowane 
są aktywnej rodzinie:

250 ml

250 ml

250 ml

NASZE PRODUKTY DLA AKTYWNYCH

Niepowtarzalne składy sprawiają, że olej posiada 
wspaniałą nutę smakową i zapachową jedyną taką 
dostępną na rynku oraz idealny stosunek kwasów 
omega-3 i omega-6.
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250 ml

200 ml

Olej FIT OIL Activ 
(70% olej lniany, 27% olej ostropestowy,  
3% olej wiesiołkowy) 

Olej FIT OIL Junior 
(80% olej rzepakowy, 17% olej lniany,  
3% olej wiesiołkowy) 

Olej FIT OIL Senior 
(91% olej lniany, 5% olej wiesiołkowy,  
4% olej dyniowy) 

Trzy oleje tłoczone na zimno 
z linii ActivLife dedykowane 
są aktywnej rodzinie:

250 ml

250 ml

250 ml

NASZE PRODUKTY DLA AKTYWNYCH

Niepowtarzalne składy sprawiają, że olej posiada 
wspaniałą nutę smakową i zapachową jedyną taką 
dostępną na rynku oraz idealny stosunek kwasów 
omega-3 i omega-6.



NASZE PRODUKTY DLA PUPILI

Figa&Fuks
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
Oleje z nasion lnu, lnianki, rzepaku, wiesiołka, dyni 
otrzymywane metodą tłoczenia na zimno  
– nierafinowane.
Staranny proces tłoczenia na zimno pozwala  
zachować w produkcie nienasycone kwasy 
tłuszczowe, które zachowują swoje naturalne 
struktury i właściwości biologiczne korzystnie 
wpływając na organizm zwierząt.  
Wyjątkowy skład: poprawia wygląd skóry i sierści.
Pomaga utrzymać piękną i błyszczącą sierść,
wspiera stymulację układu immunologicznego,
pomaga wzmocnić mechanizmy obronne  
organizmu oraz pomaga łagodzić symptomy 
przeziębienia i alergii.

Olej stosuje się na zimno jako doskonałe  
uzupełnienie lub wzbogacenie diety. 

250 ml

Oleje są znakomitym źródłem  
niezbędnych kwasów tłuszczowych 
omega-3 i omega-6.  
Te drogocenne oleje od matki natury 
są obdarowane niebywałymi  
dla zdrowia korzyściami.

750 ml

NASZE PRODUKTY - NATURALNA APTEKA

len ziarno

ostropest 
ziarno

ostropest  
plamisty mielony

czarnuszka  
ziarno

konopie
ziarno

len mielony

pestki dyni 
oleistej

suszone liście 
miłorzębu

kwiat hyćki

pestki dyni
mielone

Źródło:
(1) Boskou D (2017) Edible Cold Pressed Oils  
and Their Biologically Active Components.  
J Exp Food Chem 3: e108
(2) Sedighi M, Bahmani M, Asgary S, Beyranvand 
F, Rafieian-Kopaei M. A review of plant-based  
compounds and medicinal plants effective on 
atherosclerosis. J Res Med Sci 2017;22:30.
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