
Salate si Aperitive

Platou bruschete asortate (200.00 g)

Pâine albă - 80g, Brânză Buko - 30g,  (Smantana, lapte degresat, sare, culturi lactice), Ton - 20g, File de somon afumat feliat - 15g,  

(File de somon 95%, sare, zahar. Produs afumat la rece cu fum natural de rumegus.), Piept de rata afumat - 10g,  (piept de rață, 

sare, zahăr, condimente), Mozzarella (Conține Lapte) - 10g, Roșii cherry - 10g, Prosciutto crudo - 5g,  (pulpă de porc, sare; 

conservant: azotat de potasiu (E252) Se folosesc 140 g carne de porc pentru 100 gr produs finit), Rucola - 3g, Parmezan Zanetti - 

3g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Ulei de măsline - 2ml, Lime - 2g, Hribi - 2g, Usturoi - 2g, Unt 82% grasime - 2g,  

(UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Sos pesto - 1ml, Sare - 1g, Capere - 1g, 

Busuioc - 1g, Conservant: Nitrat de potasiu, Lizozim, Corector de aciditate: Acid citric 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 991.2 / 248.7, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 23.7 din care:

Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 12.3, Sare (g): 1.8

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1982.3 / 497.4, Grăsimi (g): 24.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 47.4 din care:

Zaharuri (g): 5.7, Proteine (g): 24.7, Sare (g): 3.6

Alergeni

Ouă, Pește, Lapte

Platou Asortat (300.00 g)

Dulceața de ardei iute - 60g,  (ardei gogoșar,ardei iute, sirop de glucoza-fructoza,otet,mere,miere.), Brânză albă - 40g, Roșii cherry - 

35g, Masline kalamata - 30g,  (masline kalamata dop intregi cu samburi, apa, sare, ulei de masline kalamata dop extravirgin.), 

Brânzà Schwitzer - 25g,  (Lapte, cheag.), Bresaola - 25g,  (Carne de vita. sare. dextroza. arome naturale. conservanti: nitrit de sodiu. 

nitrit de potasiu.), Gorgonzola (Conține Lapte) - 25g, Prosciutto crudo - 25g, Salam - 25g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 5g, Alune 

de padure - 5g, Conservant: Nitrit de sodiu, Nitrat de potasiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1040.2 / 279.2, Grăsimi (g): 17.9 din care: Acizi grași saturați (g) 8.2, Glucide (g): 12.8 din care:

Zaharuri (g): 9.5, Proteine (g): 15.3, Sare (g): 1.9

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3120.5 / 837.6, Grăsimi (g): 53.7 din care: Acizi grași saturați (g) 24.5, Glucide (g): 38.5 din care:

Zaharuri (g): 28.6, Proteine (g): 45.9, Sare (g): 5.8

Alergeni

Lapte, Nuci



Salata cu ton și avocado (300.00 g)

Ton - 100g, Avocado - 80g, Roșii cherry - 50g, Ou de prepelita - 30g, Pâine albă (Conține Gluten) - 15g, Lime - 10g, Rucola - 10g, Ulei 

de măsline - 5ml 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 673 / 162, Grăsimi (g): 11.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide (g): 5.2 din care: Zaharuri (g):

0.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2018.9 / 486, Grăsimi (g): 34.1 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide (g): 15.7 din care: Zaharuri

(g): 2.5, Proteine (g): 31.9, Sare (g): 1.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Pește

Salata cu avocado, brânză de capra și semințe de floarea soarelui. (300.00 g)

Avocado - 70g, Roșii cherry - 40g, Brânză de capră - 30g,  (Lapte de capră pasteurizat, sare, conservant: E202, agenți de pornire 

(inclusiv lactoză), coagulant.), Brânză Buko - 30g,  (Smantana, lapte degresat, sare, culturi lactice), Salata verde - 20g, Pâine albă 

(Conține Gluten) - 20g, Salata iceberg - 20g, Salata chinezeasca de varza-castraveti - 20g, Lime - 10g, Pâine de secară - 10g, Baby 

spanac - 7g, Rucola - 7g, Ulei de măsline - 5ml, Quinoa - 3g, Usturoi - 3g, Semințe de floarea soarelui - 3g, Sare - 2g, Conservant: 

Sorbat de potasiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 636.2 / 153.4, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 9.7 din care: Zaharuri

(g): 2, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1908.6 / 460.1, Grăsimi (g): 37.4 din care: Acizi grași saturați (g) 12.8, Glucide (g): 29.2 din care:

Zaharuri (g): 6.1, Proteine (g): 12.9, Sare (g): 2.9

Alergeni

Gluten, Lapte



Tartar de ton cu capere și avocado (300.00 g)

Ton - 120g, Avocado - 50g, Pâine albă (Conține Gluten) - 20g, Salată verde - 15g, Salata chinezeasca de varza-castraveti - 15g, 

Salata verde - 15g, Baby spanac - 10g, Parmezan Zanetti - 10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Lime - 10g, Rucola - 

10g, Salata iceberg - 10g, Ulei de măsline - 5ml, Capere - 5g, Sare - 2g, Piper negru - 2g, Busuioc - 1g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 572 / 137.2, Grăsimi (g): 8 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide (g): 5.7 din care: Zaharuri (g):

0.6, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1716.1 / 411.5, Grăsimi (g): 23.9 din care: Acizi grași saturați (g) 5.6, Glucide (g): 17.2 din care:

Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 34.7, Sare (g): 2.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Pește, Lapte

Salata cu muschi de vita și parmezan (300.00 g)

Muschi de vită - 150g, Roșii cherry - 40g, Salata verde - 20g, Salata iceberg - 20g, Parmezan Zanetti - 20g,  (lapte, sare, cheg, lizozim 

conservant din ou), Lămâie - 15g, Baby spanac - 10g, Rucola - 10g, Ulei de măsline - 5ml, Unt 82% grasime - 5g,  (UNT obtinut din 

SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Piper negru - 3g, Sare - 2g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 648 / 155.6, Grăsimi (g): 11.1 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 1.8 din care: Zaharuri

(g): 0.8, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1944.1 / 466.9, Grăsimi (g): 33.4 din care: Acizi grași saturați (g) 14.3, Glucide (g): 5.5 din care:

Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 36.3, Sare (g): 2.6

Alergeni

Ouă, Lapte

Salata greceasca (400.00 g)

Roșii proaspete - 80g, Castraveti - 80g, Ardei - 60g, Brânză feta - 50g, Masline kalamata - 30g,  (masline kalamata dop intregi cu 

samburi, apa, sare, ulei de masline kalamata dop extravirgin.), Ceapa - 30g, Salata verde - 20g, Lămâie - 20g, Morcov - 10g, Rucola - 

10g, Ulei de măsline - 5ml, Sare - 3g, Oregano - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 256.7 / 88.8, Grăsimi (g): 6.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 3.4 din care: Zaharuri

(g): 2.2, Proteine (g): 3, Sare (g): 1.4

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1026.8 / 355.3, Grăsimi (g): 25.9 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 13.4 din care:

Zaharuri (g): 9, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 5.6

Alergeni

Lapte



Aperitiv cu somon afumat, avocado, brânză de capra, roșii cherry (300.00 g)

Somon - 70g, Avocado - 70g, Brânză de capră - 35g,  (Lapte de capră pasteurizat, sare, conservant: E202, agenți de pornire (inclusiv 

lactoză), coagulant.), Brânză Buko - 35g,  (Smantana, lapte degresat, sare, culturi lactice), Lime - 20g, Pâine albă (Conține Gluten) - 

20g, Pâine crocantă - 10g, Salata verde - 10g, Baby spanac - 10g, Rucola - 10g, Capere - 5g, Quinoa - 3g, Sare - 1g, Piper negru - 1g, 

Conservant: Sorbat de potasiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 762.2 / 183.4, Grăsimi (g): 13.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4.9, Glucide (g): 9.4 din care: Zaharuri

(g): 1.2, Proteine (g): 9.4, Sare (g): 1.6

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2286.6 / 550.1, Grăsimi (g): 41.5 din care: Acizi grași saturați (g) 14.6, Glucide (g): 28.2 din care:

Zaharuri (g): 3.6, Proteine (g): 28.1, Sare (g): 4.7

Alergeni

Gluten, Lapte

Foie gras cu piure de cartofi dulci (200.00 g)

Cartofi dulci - 80g, Ficat de gâscă - 50g, Pâine albă (Conține Gluten) - 20g, Dulceata de coacaze negre - 20g, Smântână gătit 

LaDorna - 10g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Unt 82% grasime - 10g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si 

standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Vin  alb - 5ml, Piper negru - 2g, Coniac / Coniac - 2g, Sare - 1g, Stabilizator: 

Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 698.8 / 202.3, Grăsimi (g): 57.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 260.9 din care:

Zaharuri (g): 7.2, Proteine (g): 52.4, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1397.6 / 404.5, Grăsimi (g): 114.6 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 521.8 din care:

Zaharuri (g): 14.4, Proteine (g): 104.8, Sare (g): 1.3

Alergeni

Gluten, Lapte



Supe & Creme

Supa crema de hribi (350.00 g)

Hribi - 150g, Smântână gătit LaDorna - 100g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Pâine albă (Conține Gluten) - 20g, Ceapă - 

20g, Unt 82% grasime - 20g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Făină de 

grâu - 10g, Usturoi - 10g, Ulei de floarea soarelui - 10ml, Crema de trufe - 5g,  (ciuperci cultivate (Agaricus bisporus), ulei de floarea 

soarelui, trufe de vara (Tuber aestivum, Vittad) 5%, masline negre, sare, usturoi, patrunjel, arome.), Trufa - 4g,  (Trufe negre), Sare - 

1g, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 939.5 / 226.3, Grăsimi (g): 18 din care: Acizi grași saturați (g) 9.4, Glucide (g): 11.4 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3288.2 / 792, Grăsimi (g): 62.9 din care: Acizi grași saturați (g) 32.9, Glucide (g): 40 din care: Zaharuri

(g): 3.8, Proteine (g): 17.3, Sare (g): 1.8

Alergeni

Gluten, Lapte

Supa crema de țelină (350.00 g)

Țelină - 130g, Ceapă - 50g, Cartofi - 50g, Smântână gătit LaDorna - 35g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Pâine albă 

(Conține Gluten) - 30g, Piept de rata afumat - 20g,  (piept de rață, sare, zahăr, condimente), Unt 82% grasime - 20g,  (UNT obtinut 

din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Ulei de floarea soarelui - 10ml, Sare - 3g, Trufa - 2g,  

(Trufe negre), Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 660.9 / 158.7, Grăsimi (g): 11.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 11.2 din care:

Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2313.2 / 555.3, Grăsimi (g): 41.3 din care: Acizi grași saturați (g) 19.8, Glucide (g): 39.3 din care:

Zaharuri (g): 6.3, Proteine (g): 11.8, Sare (g): 3.8

Alergeni

Gluten, Lapte, Țelină



Supa crema de spanac (350.00 g)

Spanac - 160g, Ceapă - 60g, Smântână gătit LaDorna - 50g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Pâine albă (Conține Gluten) 

- 30g, Unt 82% grasime - 20g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Brânză 

albă - 20g, Usturoi - 8g, Piper negru - 1g, Sare - 1g, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 583.1 / 140.1, Grăsimi (g): 11 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, Glucide (g): 7.5 din care: Zaharuri

(g): 1.4, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2041 / 490.2, Grăsimi (g): 38.4 din care: Acizi grași saturați (g) 24, Glucide (g): 26.4 din care: Zaharuri

(g): 5, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 2.1

Alergeni

Gluten, Lapte

Supa crema de roșii cu bacon prăjit (350.00 g)

Roșie - 80g, Suc din rosii - 80ml,  (Rosii proaspete, sare.), Bacon - 50g, Pâine albă (Conține Gluten) - 30g, Ceapă - 30g, Ardei - 30g, 

Morcov - 20g, Orez - 13g, Unt 82% grasime - 5g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE 

de vaca.), Vin  alb - 5ml, Ulei de floarea soarelui - 5ml, Piper negru - 1g, Sare - 1g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 728 / 174.9, Grăsimi (g): 12.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 11.1 din care: Zaharuri

(g): 3.1, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2548 / 612.2, Grăsimi (g): 42.9 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 38.7 din care:

Zaharuri (g): 10.7, Proteine (g): 18.7, Sare (g): 2

Alergeni

Gluten, Lapte



Supa crema de sparanghel (350.00 g)

Sparanghel - 150g, Smantana 32% Performance - 110g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Pâine 

albă (Conține Gluten) - 20g, Ceapa in otet (Conține Sulfiți) - 20g,  (Ceapa, apa, otet, sare, antioxidant (METABISULFIT de sodiu), 

arome. (Conține Sulfiți)), Gorgonzola (Conține Lapte) - 15g, Vin  alb - 10ml, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de 

sare), Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee 

mecanice.), Făină de grâu - 5g, Sare - 3g, Piper negru - 2g, Antioxidant: Metabisulfit de sodiu, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 789.3 / 190.7, Grăsimi (g): 16.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10, Glucide (g): 7.8 din care: Zaharuri

(g): 2.1, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2762.4 / 667.6, Grăsimi (g): 57 din care: Acizi grași saturați (g) 35, Glucide (g): 27.2 din care: Zaharuri

(g): 7.4, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 3.5

Alergeni

Gluten, Lapte, Sulfiți

Poate conține urme de: Muștar

Ciorbe

Borș de văcuță (400.00 g)

Bors - 100g,  (apa. tarate de grau, malt.), Pulpa de vită - 60g, Roșii - 50g, Smântână - 30g, Cartofi - 30g, Pasta de tomate - 30g, 

Țelină - 20g, Morcov - 20g, Ceapa - 10g, Ardei - 10g, Ceapă - 10g, Mazăre - 5g, Ardei iute - 5g, Condimente - 5g, Ulei de floarea 

soarelui - 5ml, Leustean (Conține Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Susan) - 5g, Pătrunjel - 3g, Piper negru - 1g, Sare - 1g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 350.3 / 84, Grăsimi (g): 4.1 din care: Acizi grași saturați (g) 1.3, Glucide (g): 5.7 din care: Zaharuri (g):

2, Proteine (g): 6.5, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1401.4 / 336, Grăsimi (g): 16.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 22.6 din care: Zaharuri

(g): 8.1, Proteine (g): 26, Sare (g): 1.3

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Susan



Borș de fasole cu afumătură (400.00 g)

Bors - 100g,  (apa. tarate de grau, malt.), Fasole - 50g, Roșie - 50g, Costiță de porc - 50g, Țelină - 30g, Ardei - 30g, Pasta de tomate - 

20g, Ardei iute - 20g, Ceapa - 20g, Ceapă - 20g, Ulei de floarea soarelui - 7ml, Cimbru - 3g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 291.7 / 70, Grăsimi (g): 3.8 din care: Acizi grași saturați (g) 1, Glucide (g): 6.4 din care: Zaharuri (g):

1.9, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1166.8 / 280, Grăsimi (g): 15 din care: Acizi grași saturați (g) 3.9, Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri

(g): 7.8, Proteine (g): 15, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Țelină

Borș de pui (400.00 g)

Bors - 100g,  (apa. tarate de grau, malt.), Piept de pui - 50g, Smântână - 30g, Pasta de tomate - 30g, Ardei - 30g, Roșie - 30g, Ceapa - 

20g, Ardei iute - 20g, Ceapă - 20g, Țelină - 20g, Morcov - 10g, Făină de grâu - 10g, Oua consum - 10g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui 

- 5ml, Mix de condimente - 5g, Pătrunjel - 3g, Leustean (Conține Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Susan) - 3g, Cimbru - 2g, Sare - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 346.8 / 83, Grăsimi (g): 3.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.5, Glucide (g): 7.1 din care: Zaharuri (g):

2.3, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1387.1 / 332.2, Grăsimi (g): 14.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.1, Glucide (g): 28.4 din care:

Zaharuri (g): 9.1, Proteine (g): 23.3, Sare (g): 4.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Susan

Ciorba de burta (400.00 g)

Smântână gătit LaDorna - 120g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Burtă de vită - 100g,  (Burta de vita, fideluta.), Ceapă - 

30g, Morcov - 30g, Smântână - 30g, Usturoi - 20g, Ardei iute - 20g, Gogosari in otet - 12g,  (apa, gogosari, otet din alcool 4,3%, sare, 

zahar.), Oua consum - 10g,  (Oua), Țelină - 10g, Făină de grâu - 5g, Oțet balsamic (Conține Sulfiți) - 5ml, Ulei de floarea soarelui - 

5ml, Sare - 3g, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 710.4 / 171.5, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 8.1, Glucide (g): 6.3 din care: Zaharuri

(g): 3, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2841.7 / 686, Grăsimi (g): 55.5 din care: Acizi grași saturați (g) 32.4, Glucide (g): 25.2 din care:

Zaharuri (g): 11.8, Proteine (g): 21.5, Sare (g): 4.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Țelină, Sulfiți



Paste & Risotto

Spaghetti Carbonara (300.00 g)

Paste (Conține Gluten) - 150g, Bacon afumat - 80g, Smântână gătit LaDorna - 30g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Oua 

consum - 20g,  (Oua), Parmezan Zanetti - 10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Ulei de măsline - 5ml, Sare - 2g, 

Busuioc - 2g, Piper negru - 1g, Stabilizator: Caragenan, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1344.5 / 319.7, Grăsimi (g): 13.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 38.4 din care:

Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 12.4, Sare (g): 1.5

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 4033.4 / 959.2, Grăsimi (g): 39.6 din care: Acizi grași saturați (g) 17.1, Glucide (g): 115.3 din care:

Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 37.2, Sare (g): 4.4

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Farfale cu hribi (300.00 g)

Paste (Conține Gluten) - 150g, Hribi - 100g, Smântână gătit LaDorna - 20g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Parmezan 

Zanetti - 10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Ulei de măsline - 5ml, Vin  alb - 5ml, Usturoi - 5g, Piper negru - 2g, 

Busuioc - 2g, Sare - 1g, Stabilizator: Caragenan, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1095.5 / 259.7, Grăsimi (g): 6 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 42 din care: Zaharuri

(g): 0.5, Proteine (g): 10.1, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3286.5 / 779.1, Grăsimi (g): 17.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.2, Glucide (g): 126.1 din care:

Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 30.4, Sare (g): 1.4

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Paste Nero di Sepia (300.00 g)

Paste (Conține Gluten) - 120g, Cozi de creveti decorticate - 80g,  (Creveti (Litopenaeus vannamel), apa (gheata), sare, antioxidant: 

citrat de sodiu.), Roșii cherry - 40g, Parmezan Zanetti - 15g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Unt 82% grasime - 10g,  

(UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Usturoi - 10g, Ulei de masline extra 

virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Coniac / Coniac - 5g, Vin  

alb - 5ml, Sos pesto - 4ml, Piper negru - 2g, Sare - 2g, Busuioc - 2g, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1032.4 / 244.7, Grăsimi (g): 7.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3, Glucide (g): 32.8 din care: Zaharuri

(g): 0.9, Proteine (g): 11.9, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3097.1 / 734, Grăsimi (g): 21.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.9, Glucide (g): 98.3 din care: Zaharuri

(g): 2.8, Proteine (g): 35.8, Sare (g): 2.9

Alergeni

Gluten, Crustacee, Ouă, Lapte

Spaghetti cu somon (300.00 g)

Paste (Conține Gluten) - 130g, Somon - 110g, Parmezan Zanetti - 20g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Mazăre - 20g, 

Usturoi - 10g, Sos pesto - 5ml, Sare - 3g, Piper negru - 2g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1183.2 / 281, Grăsimi (g): 9.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 35.1 din care: Zaharuri

(g): 0.5, Proteine (g): 15.4, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3549.5 / 842.9, Grăsimi (g): 27.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.3, Glucide (g): 105.2 din care:

Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 46.4, Sare (g): 3.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Poate conține urme de: Pește



Penne cu mușchi de vita (300.00 g)

Paste (Conține Gluten) - 110g, Muschi de vită - 90g, Roșii - 20g, Ciuperci mixte - 20g, Roșie - 20g, Ceapă - 10g, Parmezan Zanetti - 

10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Usturoi - 5g, Ulei de măsline - 5ml, Vin  alb - 5ml, Sare - 2g, Busuioc - 2g, Piper 

negru - 1g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 955 / 226.7, Grăsimi (g): 7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 29.8 din care: Zaharuri (g):

0.8, Proteine (g): 11.8, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2865 / 680.1, Grăsimi (g): 21 din care: Acizi grași saturați (g) 7.4, Glucide (g): 89.5 din care: Zaharuri

(g): 2.4, Proteine (g): 35.5, Sare (g): 2.4

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Risotto cu fructe de mare (300.00 g)

Orez - 100g, Cozi de creveti decorticate - 50g,  (Creveti (Litopenaeus vannamel), apa (gheata), sare, antioxidant: citrat de sodiu.), 

Calamar tentacule - 40g,  (calamar 80%, apa 20%, sare, acidifiant e330, corector de aciditate:e331.), Calamar - 30g, Scoici - 20g, Unt 

82% grasime - 10g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Parmezan Zanetti - 

10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Ceapă - 10g, Lămâie - 10g, Coniac / Coniac - 5g, Vin  alb - 5ml, Ulei de măsline - 

5ml, Piper negru - 2g, Sare - 2g, Busuioc - 1g, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 890.5 / 210.9, Grăsimi (g): 5.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 26.7 din care: Zaharuri

(g): 0.5, Proteine (g): 11.7, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2671.4 / 632.7, Grăsimi (g): 17.8 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 80.1 din care:

Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 35.2, Sare (g): 3.2

Alergeni

Crustacee, Ouă, Lapte, Moluște



Risotto cu hribi și parmezan (300.00 g)

Orez - 120g, Hribi - 120g, Ceapă - 20g, Unt 82% grasime - 10g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, 

proveinta din LAPTE de vaca.), Parmezan Zanetti - 10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Vin  alb - 5ml, Ulei de 

măsline - 5ml, Crema de trufe - 3g,  (ciuperci cultivate 82%, (ulei de floarea soarelui, ulei de masline extravirgin, pesmet fara guten, 

(amidon de porumb, floare de orez, amidon de tapioca, drojdie de bere, zahar, sare, trufa neagra de vara 1%, patrunjel, usturoi, 

piper, arome).), Trufa - 3g,  (Trufe negre), Sare - 2g, Piper negru - 2g, Corector de aciditate: Acetati de sodiu, Agent de îngroșare: 

Guma Guar, Hidroxipropilmetilceluloza, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 961.5 / 233.1, Grăsimi (g): 6.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 36 din care: Zaharuri

(g): 0.4, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2884.5 / 699.2, Grăsimi (g): 18.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 108.1 din care:

Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 22.2, Sare (g): 2.3

Alergeni

Ouă, Lapte

Poate conține urme de: Pește, Arahide, Soia, Nuci, Țelină, Muștar

Risotto cu mușchi de vita (300.00 g)

Muschi de vită - 120g, Orez - 120g, Ceapă - 20g, Ulei de masline extra virgin - 10ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din 

masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Parmezan Zanetti - 10g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Unt 82% 

grasime - 10g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Vin  alb - 5ml, Sare - 3g, 

Piper negru - 2g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1191.5 / 282.8, Grăsimi (g): 12.1 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 31.7 din care:

Zaharuri (g): 0.4, Proteine (g): 11.9, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3574.5 / 848.4, Grăsimi (g): 36.3 din care: Acizi grași saturați (g) 14.3, Glucide (g): 95 din care:

Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 35.8, Sare (g): 3.4

Alergeni

Ouă, Lapte



Pasare

Piept de curcan cu sos Gorgonzola (350.00 g)

Orez - 120g, Piept de curcan - 100g, Smantana 32% Performance - 30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Struguri - 30g, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ulei de masline extra virgin - 10ml,  (Ulei de 

masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Miez de nuca (Conține Nuci) - 10g, Ardei - 10g, 

Parmezan Gran Padano Zanetti - 10g,  (Lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ouă.), Gorgonzola (Conține Lapte) - 10g, Vin  alb 

- 5ml, Sare - 3g, Piper negru - 2g, Agent de îngroșare: Caragenan, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1154.9 / 274.6, Grăsimi (g): 12.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide (g): 28.9 din care:

Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 12.2, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 4042.1 / 961.1, Grăsimi (g): 42.9 din care: Acizi grași saturați (g) 18.9, Glucide (g): 101 din care:

Zaharuri (g): 6.5, Proteine (g): 42.6, Sare (g): 3.6

Alergeni

Lapte, Nuci

Piept de curcan la cuptor (350.00 g)

Cartofi - 125g, Piept de curcan - 100g, Smântână - 30g, Roșii - 20g, Roșii proaspete - 20g, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Ardei - 10g, Ceapă - 10g, Usturoi - 5g, Vin  alb - 5ml, Pătrunjel - 4g, Cimbru - 3g, Sare - 3g, Chives - MEGA - 3g, Piper 

negru - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 452.6 / 109.3, Grăsimi (g): 4.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.1, Glucide (g): 8.2 din care: Zaharuri

(g): 1.2, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1584.2 / 382.7, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 28.6 din care:

Zaharuri (g): 4.2, Proteine (g): 30, Sare (g): 3.3

Alergeni

Lapte



Snitel vienez cu cartofi la cuptor (350.00 g)

Cartofi - 120g, Piept de pui - 100g, Smântână - 30g, Pesmet (Conține Gluten) - 20g, Roșii cherry - 20g, Ulei de palmier - 10ml, Oua 

consum - 10g,  (Oua), Usturoi - 10g, Faina  T 55 - 10g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Pătrunjel - 5g, Ulei de masline extra virgin 

- 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Chives - MEGA - 3g, boia dulce 

(Conține Muștar, Gluten, Ouă, Soia, Susan) - 3g, Sare - 2g, Piper negru - 2g, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 647.2 / 154.4, Grăsimi (g): 7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.1, Glucide (g): 14.4 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 9, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2265.2 / 540.6, Grăsimi (g): 24.4 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 50.4 din care:

Zaharuri (g): 4, Proteine (g): 31.4, Sare (g): 2.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan

Piept de rata cu cartof dulce (300.00 g)

Piept de rață - 100g, Cartofi dulci - 80g, Sparanghel - 50g, Ceapă - 20g, Smântână gătit LaDorna - 10g,  (Smântână din lapte de vaca, 

caragenan.), Unt 82% grasime - 10g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), 

Brânză albă - 10g, Ulei de măsline - 5ml, Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de tomate, apa.), Trufa - 3g,  (Trufe 

negre), Nuci de pin - 3g, Piper negru - 2g, Sare - 2g, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 638.6 / 152.8, Grăsimi (g): 8.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.4, Glucide (g): 10.3 din care: Zaharuri

(g): 2.2, Proteine (g): 9, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1915.7 / 458.4, Grăsimi (g): 26.1 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 30.9 din care:

Zaharuri (g): 6.5, Proteine (g): 26.9, Sare (g): 2.6

Alergeni

Lapte, Nuci



Vita

Muschi de vita cu arancini de orez (350.00 g)

Muschi de vită* - 100g, Cartofi dulci - 100g, Creveți* - 20g, Orez - 20g, Ulei de palmier - 15ml, Pesmet (Conține Gluten) - 15g, 

Gorgonzola (Conține Lapte) - 15g, Oua consum - 10g,  (Oua), Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Smântână 

gătit LaDorna - 8g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Sos Demiglace - 8ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de tomate, 

apa.), Lime - 8g, Semințe de susan - 5g,  (Semințe de susan. (Conține Susan)), Ceapă - 5g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei 

de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Busuioc - 2g, Sare - 2g, Piper negru - 2g, 

Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1005 / 240.8, Grăsimi (g): 15.2 din care: Acizi grași saturați (g) 7.1, Glucide (g): 17 din care: Zaharuri

(g): 1.9, Proteine (g): 9.8, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3517.4 / 842.6, Grăsimi (g): 53.1 din care: Acizi grași saturați (g) 24.8, Glucide (g): 59.6 din care:

Zaharuri (g): 6.6, Proteine (g): 34.2, Sare (g): 3.2

Alergeni

Gluten, Crustacee, Ouă, Lapte, Susan

*provenit din produse congelate

Muschi de vita cu foie gras si sparanghel (350.00 g)

Muschi de vită* - 140g, Sparanghel - 100g, Ficat de rață, crud - 50g, Sos Demiglace - 20ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de 

tomate, apa.), Vin  alb - 10ml, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Gorgonzola (Conține Lapte) - 10g, Ulei de 

masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 3g, 

Piper negru - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 686.2 / 164.8, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 2.9 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2401.7 / 576.9, Grăsimi (g): 39.4 din care: Acizi grași saturați (g) 17.7, Glucide (g): 10.1 din care:

Zaharuri (g): 4, Proteine (g): 43.9, Sare (g): 3.8

Alergeni

Lapte

*provenit din produse congelate



Muschi de vita cu hribi (350.00 g)

Mazăre* - 140g, Muschi de vită - 120g, Smântână gătit LaDorna - 20g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Hribi - 20g, Unt 

82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Vin  alb - 10ml, Sos Demiglace - 10ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de 

tomate, apa.), Lime - 10g, Parmezan Gran Padano Zanetti - 10g,  (Lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ouă.), Stabilizator: 

Caragenan, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 684.6 / 164.5, Grăsimi (g): 10.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.5, Glucide (g): 8.1 din care: Zaharuri

(g): 2.1, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2396 / 575.8, Grăsimi (g): 35.8 din care: Acizi grași saturați (g) 19.1, Glucide (g): 28.3 din care:

Zaharuri (g): 7.4, Proteine (g): 38.7, Sare (g): 0.6

Alergeni

Lapte

*provenit din produse congelate

Bistecca alla fiorentina (100.00 g)

T-bone steak - 60g, Roșii cherry - 25g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si

exclusiv prin procedee mecanice.), Vin  alb - 5ml, Sare - 3g, Piper negru - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 759.2 / 182.2, Grăsimi (g): 13.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide (g): 2.5 din care: Zaharuri

(g): 0.8, Proteine (g): 12.6, Sare (g): 3.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 759.2 / 182.2, Grăsimi (g): 13.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide (g): 2.5 din care: Zaharuri

(g): 0.9, Proteine (g): 12.6, Sare (g): 3.1

Alergeni

-



Rib-Eye (100.00 g)

Antricot de vita - 80g,  (antricot vita), Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ulei de masline extra virgin - 5ml,  

(Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Piper negru - 2g, Sare - 2g, Sare 

aromatica - 1g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1482.3 / 355.1, Grăsimi (g): 30.5 din care: Acizi grași saturați (g) 14.4, Glucide (g): 1.6 din care:

Zaharuri (g): 0.2, Proteine (g): 19.5, Sare (g): 45.9

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1482.3 / 355.1, Grăsimi (g): 30.5 din care: Acizi grași saturați (g) 14.4, Glucide (g): 1.6 din care:

Zaharuri (g): 0.2, Proteine (g): 19.5, Sare (g): 45.9

Alergeni

Lapte

Porc

Muschi de porc cu sos Dijon (350.00 g)

Cartofi - 160g, Muschiulet de porc - 120g, Smântână gătit LaDorna - 20g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Unt 82% - 10g,  

(lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Vin  alb - 10ml, Ulei de masline extra virgin - 10ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut 

direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Usturoi - 8g, Muştar - 5g, mustar Dijon - 5g, Usturoi granulat - 2g,  (Usturoi 

granulat. Contine SO2), Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 600 / 143.3, Grăsimi (g): 8.1 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, Glucide (g): 8.9 din care: Zaharuri (g):

0.7, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2099.9 / 501.4, Grăsimi (g): 28.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 31.3 din care:

Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 29.9, Sare (g): 0.6

Alergeni

Lapte



Muschi de porc cu sos de piper verde (350.00 g)

Cartofi - 150g, Muschiulet de porc - 120g, Smântână gătit LaDorna - 20g,  (Smântână din lapte de vaca, caragenan.), Hribi - 20g, Unt 

82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Usturoi - 10g, Vin  alb - 10ml, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de 

masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 3g, Piper negru - 2g, Stabilizator: 

Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 552.5 / 132, Grăsimi (g): 6.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.4, Glucide (g): 9.1 din care: Zaharuri (g):

0.5, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1933.8 / 461.9, Grăsimi (g): 23.4 din care: Acizi grași saturați (g) 11.9, Glucide (g): 31.9 din care:

Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 30.9, Sare (g): 3.3

Alergeni

Lapte

Coaste de porc (400.00 g)

Coaste de porc - 180g, Cartofi - 150g, Portocale - 20g,  (Portocale), Ulei de masline extra virgin - 12ml,  (Ulei de masline extra virgin 

obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Vin  alb - 9ml, Usturoi - 9g, Ketchup - 9g, Ceapă - 3g, Coniac / 

Coniac - 3g, sos Worcestershire - 3g, boia dulce (Conține Muștar, Gluten, Ouă, Soia, Susan) - 1.30g, Piper negru - 0.60g, Cimbru - 

0.10g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 457.6 / 109.2, Grăsimi (g): 6 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide (g): 8.5 din care: Zaharuri (g):

1.5, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1830.4 / 436.7, Grăsimi (g): 23.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7, Glucide (g): 33.9 din care: Zaharuri

(g): 5.9, Proteine (g): 20.1, Sare (g): 0.9

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan



Miel

Cotlet de miel (350.00 g)

Cotlet de miel - 185g,  (carne de miel), Ardei - 70g, Orez negru - 30g,  (Orez brun decorticat, mediu, integral, prefiert. Calitatea I), 

Brânză Buko - 15g,  (Smantana, lapte degresat, sare, culturi lactice), Brânză de capră - 15g,  (Lapte de capră pasteurizat, sare, 

conservant: E202, agenți de pornire (inclusiv lactoză), coagulant.), Sos Demiglace - 7ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de 

tomate, apa.), Unt 82% - 7g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Usturoi - 7g, Parmezan Gran Padano Zanetti - 5g,  (Lapte, 

sare, cheag, conservant: lizozim din ouă.), Rozmarin - 4g, Ulei de masline extra virgin - 3ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut 

direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 1g, Piper negru - 1g, Conservant: Sorbat de potasiu, Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 757.6 / 180.9, Grăsimi (g): 11.1 din care: Acizi grași saturați (g) 5.5, Glucide (g): 8.4 din care: Zaharuri

(g): 1.4, Proteine (g): 13.5, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (350.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2651.7 / 633.3, Grăsimi (g): 38.7 din care: Acizi grași saturați (g) 19.2, Glucide (g): 29.3 din care:

Zaharuri (g): 4.9, Proteine (g): 47.3, Sare (g): 1.9

Alergeni

Lapte

Pastrama de oaie cu mamaliguta (400.00 g)

Carne de oaie - 150g, Malai - 100g, Branza de burduf laborator - 90g,  (telemea din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, telemea din 

lapte de capra, cascaval, unt, sare,), Ceapa - 25g, Usturoi - 15g, Vin  alb - 10ml, Roșii - 10g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 923.1 / 219.3, Grăsimi (g): 4.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4, Glucide (g): 21.7 din care: Zaharuri

(g): 0.5, Proteine (g): 17, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (400.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3692.2 / 877.2, Grăsimi (g): 19.4 din care: Acizi grași saturați (g) 15.8, Glucide (g): 86.7 din care:

Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 67.8, Sare (g): 4

Alergeni

Lapte



Peste & Fructe de mare

File de biban cu orez negru (300.00 g)

Biban (Conține Pește)* - 130g, Orez negru - 60g,  (Orez brun decorticat, mediu, integral, prefiert. Calitatea I), Roșii proaspete - 35g, 

Unt 82% - 20g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Parmezan Gran Padano Zanetti - 10g,  (Lapte, sare, cheag, conservant: 

lizozim din ouă.), Ulei de masline extra virgin - 10ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin 

procedee mecanice.), Vin  alb - 10ml, Coniac / Coniac - 10g, Usturoi - 10g, Sos Demiglace - 3ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de 

tomate, apa.), Busuioc - 2g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 874.4 / 211.2, Grăsimi (g): 10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.2, Glucide (g): 14 din care: Zaharuri

(g): 0.7, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2623.1 / 633.5, Grăsimi (g): 31.9 din care: Acizi grași saturați (g) 15.7, Glucide (g): 41.9 din care:

Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 36.4, Sare (g): 0.3

Alergeni

Pește, Lapte

*provenit din produse congelate

File de somon cu sos de hribi (300.00 g)

Somon* - 120g, Brocoli - 60g, Cuscus - 50g,  (Grau integral), Smântână gătit LaDorna - 20g,  (Smântână din lapte de vaca, 

caragenan.), Hribi - 15g, Vin  alb - 10ml, Lămâie - 10g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct 

din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Unt 82% - 5g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Parmezan Gran Padano 

Zanetti - 3g,  (Lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ouă.), Sare - 2g, Stabilizator: Caragenan, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 895.8 / 214.4, Grăsimi (g): 12.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4, Glucide (g): 13.9 din care: Zaharuri

(g): 1.4, Proteine (g): 11.9, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2687.4 / 643.3, Grăsimi (g): 36.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 41.8 din care:

Zaharuri (g): 4.2, Proteine (g): 35.7, Sare (g): 2.4

Alergeni

Gluten, Pește, Lapte

*provenit din produse congelate



File de dorada cu piure de telina (300.00 g)

Dorada (Conține Pește) - 100g, Cartofi - 50g, Țelină - 50g, Sparanghel - 30g, Smântână gătit LaDorna - 15g,  (Smântână din lapte de 

vaca, caragenan.), Ceapă - 10g, Roșii proaspete - 10g, Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de tomate, apa.), 

Usturoi - 5g, Unt 82% - 5g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Semințe de susan - 5g,  (Semințe de susan. (Conține Susan)), 

Lămâie - 5g, Vin  alb - 5ml, Sare - 3g, Piper negru - 2g, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 432.6 / 104.2, Grăsimi (g): 5.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 6.7 din care: Zaharuri

(g): 1.2, Proteine (g): 7.6, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1297.8 / 312.6, Grăsimi (g): 16.6 din care: Acizi grași saturați (g) 7.3, Glucide (g): 20 din care: Zaharuri

(g): 3.7, Proteine (g): 22.8, Sare (g): 3.4

Alergeni

Pește, Lapte, Țelină, Susan

File de butterfish cu risotto (300.00 g)

Butterfish (Conține Pește) - 120g, Orez - 100g, Unt 82% - 20g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Roșii proaspete - 20g, 

Lămâie - 10g, Usturoi - 5g, Ardei - 5g, Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de tomate, apa.), Ulei de masline extra 

virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Capere - 3g, Sare - 3g, 

Busuioc - 2g, Piper negru - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1033.5 / 247.3, Grăsimi (g): 10.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 27.1 din care:

Zaharuri (g): 0.6, Proteine (g): 10.1, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3100.7 / 742, Grăsimi (g): 32.2 din care: Acizi grași saturați (g) 12.8, Glucide (g): 81.2 din care:

Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 30.3, Sare (g): 3.4

Alergeni

Pește, Lapte



File de ton rosu cu legume julienne (300.00 g)

Ton* - 120g, Morcov - 30g, Țelină - 30g, Roșii proaspete - 20g, Ardei - 20g, Zucchini - 20g, Unt 82% - 15g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Usturoi - 10g, Lămâie - 10g, Coniac / Coniac - 5g, Vin  alb - 5ml, Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, 

pasta de tomate, apa.), Capere - 3g, Sare - 3g, Busuioc - 2g, Piper negru - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 489.1 / 118.7, Grăsimi (g): 6.4 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, Glucide (g): 4.1 din care: Zaharuri

(g): 1.8, Proteine (g): 10.3, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1467.2 / 356, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.8, Glucide (g): 12.2 din care:

Zaharuri (g): 5.3, Proteine (g): 30.7, Sare (g): 3.4

Alergeni

Pește, Lapte, Țelină

*provenit din produse congelate

Creveti caramelizati (200.00 g)

Creveți* - 70g, Roșii cherry - 30g, Pâine albă (Conține Gluten) - 20g, Lămâie - 15g, Roșii proaspete - 10g, Unt 82% - 10g,  (lapte de 

vaca pasteurizat, culturi de sare), Zahar brun - 5g, Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, ceapa, pasta de tomate, apa.), Ceapă - 

5g, Coniac / Coniac - 5g, Vin  alb - 5ml, Usturoi - 5g, Roșii - 5g, Ardei - 5g, Busuioc - 2g, Piper negru - 2g, Sare - 1g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 521.1 / 125.6, Grăsimi (g): 5.1 din care: Acizi grași saturați (g) 3.3, Glucide (g): 10.3 din care: Zaharuri

(g): 4.1, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1042.3 / 251.3, Grăsimi (g): 10.3 din care: Acizi grași saturați (g) 6.6, Glucide (g): 20.5 din care:

Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 15.5, Sare (g): 2.2

Alergeni

Gluten, Crustacee, Lapte

*provenit din produse congelate



Scoici Saint-Jacques cu orez negru (250.00 g)

Scoici Saint Jaques - 70g,  (70% carne scoica, apa 28%, sare, corector de aciditate, antioxidant, aroma naturala, dextroza. (Conține 

Moluște)), Orez negru - 60g,  (Orez brun decorticat, mediu, integral, prefiert. Calitatea I), Țelină - 40g, Unt 82% - 15g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Gorgonzola (Conține Lapte) - 10g, Parmezan Gran Padano Zanetti - 10g,  (Lapte, sare, cheag, 

conservant: lizozim din ouă.), Roșii proaspete - 10g, Vin  alb - 5ml, Usturoi - 5g, Ceapă - 5g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei 

de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sos Demiglace - 5ml,  (Oase de vita, ulei, 

ceapa, pasta de tomate, apa.), Icre rosii (Conține Pește) - 3g,  (cre(Oncorhynchus Nerka),sare,acid sorbic (Conține Pește)), Busuioc 

- 2g, Sare - 2g, Crema de trufe - 2g,  (ciuperci cultivate 82%, (ulei de floarea soarelui, ulei de masline extravirgin, pesmet fara guten, 

(amidon de porumb, floare de orez, amidon de tapioca, drojdie de bere, zahar, sare, trufa neagra de vara 1%, patrunjel, usturoi, 

piper, arome).), Piper negru - 1g, Conservant: Acid sorbic, Lizozim, Corector de aciditate: Acetati de sodiu, Citrati de sodiu, 

Antioxidant: Acid citric, Agent de îngroșare: Guma Guar, Hidroxipropilmetilceluloza, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 829.6 / 203.2, Grăsimi (g): 10.5 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 18.1 din care:

Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 8.2, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (250.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2074 / 508.1, Grăsimi (g): 26.3 din care: Acizi grași saturați (g) 14.4, Glucide (g): 45.3 din care:

Zaharuri (g): 2.2, Proteine (g): 20.5, Sare (g): 3.1

Alergeni

Pește, Lapte, Țelină, Moluște

Poate conține urme de: Arahide, Soia, Nuci, Muștar

Garnituri

Cartofi condimentati (200.00 g)

Cartofi - 180g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee 

mecanice.), Vin  alb - 5ml, boia dulce (Conține Muștar, Gluten, Ouă, Soia, Susan) - 3g, Usturoi granulat - 3g,  (Usturoi granulat. 

Contine SO2), Sare - 2g, Rozmarin - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 377.4 / 89.3, Grăsimi (g): 2.4 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide (g): 15.4 din care: Zaharuri

(g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 754.8 / 178.6, Grăsimi (g): 4.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.7, Glucide (g): 30.8 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan



Sparanghel la gratar (150.00 g)

Sparanghel - 130g, Usturoi - 10g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si

exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 3g, Piper negru - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 286.9 / 68.5, Grăsimi (g): 3.6 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide (g): 7.6 din care: Zaharuri

(g): 1.8, Proteine (g): 3.2, Sare (g): 2

Informații nutriționale porție (150.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 430.3 / 102.8, Grăsimi (g): 5.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 11.4 din care: Zaharuri

(g): 2.7, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 3

Alergeni

-

Piure de cartofi (200.00 g)

Cartofi - 170g, Smantana 32% Performance - 15g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Unt 82% - 

13g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Sare - 2g, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 567.3 / 135.9, Grăsimi (g): 8 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide (g): 14.7 din care: Zaharuri

(g): 0.8, Proteine (g): 1.8, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1134.6 / 271.9, Grăsimi (g): 16.1 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 29.3 din care:

Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 2

Alergeni

Lapte

Orez basmati cu parmezan (200.00 g)

Orez - 170g, Unt 82% - 15g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Parmezan Gran Padano Zanetti - 10g,  (Lapte, sare, cheag, 

conservant: lizozim din ouă.), Sare - 3g, Piper negru - 2g, Conservant: Lizozim 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1564.8 / 370, Grăsimi (g): 8.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 66.1 din care: Zaharuri

(g): 0.1, Proteine (g): 8.4, Sare (g): 1.6

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3129.6 / 740.1, Grăsimi (g): 16.4 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 132.1 din care:

Zaharuri (g): 0.3, Proteine (g): 16.9, Sare (g): 3.2

Alergeni

Lapte



Salata de sfecla rosie (200.00 g)

Sfeclă roșie - 170g, Hrean - 10g, Ulei de floarea soarelui - 5ml, Zahăr - 5g, Miere - 5g, Otet de mere / Otet de vin - 3ml, Sare - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 344.5 / 82.4, Grăsimi (g): 2.7 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide (g): 13.7 din care: Zaharuri

(g): 10.7, Proteine (g): 1.8, Sare (g): 1.7

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 688.9 / 164.8, Grăsimi (g): 5.4 din care: Acizi grași saturați (g) 0.6, Glucide (g): 27.3 din care: Zaharuri

(g): 21.4, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 3.4

Alergeni

-

Salata combinata (300.00 g)

Roșii proaspete - 80g, Ardei - 60g, Castraveti - 60g, Brânză feta - 50g, Salata verde - 30g, Lămâie - 10g, Ulei de masline extra virgin - 

8ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 340 / 87.7, Grăsimi (g): 6.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.2, Glucide (g): 2.2 din care: Zaharuri (g):

2.3, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (300.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1020.1 / 263, Grăsimi (g): 20.2 din care: Acizi grași saturați (g) 9.7, Glucide (g): 6.6 din care: Zaharuri

(g): 6.8, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 3.4

Alergeni

Lapte

Salata verde cu lamaie (150.00 g)

Salată verde - 40g, Salata verde - 40g, varza chinezeasca - 30g, rucola - 20g, Lămâie - 13g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de

masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 184.5 / 44.1, Grăsimi (g): 3.4 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide (g): 2.2 din care: Zaharuri

(g): 1.3, Proteine (g): 1.3, Sare (g): 1.4

Informații nutriționale porție (150.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 276.8 / 66.1, Grăsimi (g): 5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.7, Glucide (g): 3.3 din care: Zaharuri (g):

1.9, Proteine (g): 2, Sare (g): 2.1

Alergeni

-



Legume la gratar (200.00 g)

Zucchini - 30g, Ciuperci champignons - 30g, Ardei - 30g, Roșii cherry - 20g, Ceapa - 20g, Vânătă - 20g, Sparanghel - 20g, Usturoi -

20g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.),

Sare - 3g, Piper negru - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 241.1 / 57.4, Grăsimi (g): 2.6 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 8 din care: Zaharuri (g):

2.4, Proteine (g): 1.9, Sare (g): 1.5

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 482.2 / 114.8, Grăsimi (g): 5.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 15.9 din care: Zaharuri

(g): 4.8, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 3

Alergeni

-

Broccoli sote (200.00 g)

Brocoli - 170g, Usturoi - 13g, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de 

masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Piper negru - 2g 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 428.7 / 102.9, Grăsimi (g): 7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.3, Glucide (g): 7.4 din care: Zaharuri (g):

1.8, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 857.4 / 205.9, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.6, Glucide (g): 14.7 din care:

Zaharuri (g): 3.6, Proteine (g): 8.4, Sare (g): 0

Alergeni

Lapte

Hribi sote (200.00 g)

Hribi - 170g, Usturoi - 10g, Piper negru - 10g, Ulei de masline extra virgin - 5ml,  (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din

masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Pătrunjel - 3g, Sare - 2g

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 464.8 / 111.3, Grăsimi (g): 3.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.6, Glucide (g): 12.3 din care: Zaharuri

(g): 0.1, Proteine (g): 7.2, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 929.5 / 222.6, Grăsimi (g): 7.9 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide (g): 24.7 din care: Zaharuri

(g): 0.3, Proteine (g): 14.4, Sare (g): 2

Alergeni

-



Desert

Deliciu cu bezea si fructe de padure (150.00 g)

Smantana 32% Performance - 70g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Fructe de pădure* - 30g, 

Zahăr - 10g, Oua consum - 10g,  (Oua), Portocale - 8g,  (Portocale), Physalis - 5g, Căpșună - 5g, Afine - 5g,  (Afine), Carambola - 5g, 

Menta - 2g, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 885.7 / 213.7, Grăsimi (g): 17.1 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 13 din care: Zaharuri

(g): 11, Proteine (g): 2.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (150.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1328.5 / 320.5, Grăsimi (g): 25.7 din care: Acizi grași saturați (g) 16.4, Glucide (g): 19.5 din care:

Zaharuri (g): 16.5, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate

Coltunasi (200.00 g)

Brânză de vaci proaspăta - 60g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Smantana 32% Performance - 50g,  (smantana din lapte de vaca, 

agent de inrosare: caragenan: vegetal), Inghetata fistic - 30g (Lapte Elle Vire 3.6% - 14.07ml,  [Lapte conținut de grăsime 3.6%], 

Smantana 32% Performance - 4.87g,  [smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal], Oua consum - 3.79g,  

[Oua], Zahăr - 3.25g, Galbenuș de ou pasteurizat - 1.35g,  [Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de 

aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).], Baza inghetata - 1.08g,  [Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, 

lapte praf degresat, smantana pulbere, stabilizator: guma de caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.], Pasta fistic - 

0.81g,  [zahăr, migdale, nuci caju, fistic 4,7%, ulei de cocos, amidon de porumb, lecitină, arome,], Sirop de glucoză - 0.68g,  [Sirop de 

glucoză], Gelatina 200 Bloom - 0.06g,  [Gelatina A obtinuta din piele de porc], Sare - 0.04g), Făină de grâu dur - 20g, Zahăr - 10g, 

Faina  T 55 - 10g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 8g,  (Oua), Fistic - 5g, Physalis - 5g, Colorant zmeura - 1g, Aroma de 

vanilie laborator Coseli - 1g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Curcumina, 

Azorubina, Compusi cu cupru ai clorofilelor si clorofilinelor, Conservant: Sorbat de potasiu, Benzoat de sodiu, Corector de aciditate: 

Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Guma de Carruba, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, 

Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1048.7 / 251.4, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.8, Glucide (g): 20.6 din care:

Zaharuri (g): 10.2, Proteine (g): 7.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2097.3 / 502.9, Grăsimi (g): 29.6 din care: Acizi grași saturați (g) 17.6, Glucide (g): 41.3 din care:

Zaharuri (g): 20.4, Proteine (g): 15.9, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Parfait (200.00 g)

Smantana 32% Performance - 50g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 50g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract 

natural de vanilie.), Biscuiti digestivi - 20g, Ciocolata semisfera Valrhona - 15g,  (zahăr, boabe de cacao, unt de cacao, emulgator: 

lecitină de floarea soarelui, extract natural de vanilie), Zahăr - 10g, Pralin caramel Delicrisp - 10g,  (Ciocolată albă 28% (<b>lapte 

praf integral, zahăr, unt de cacao, emulgator lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.),

biscuiţi 

mărunţiţi fin 21,4% (făină de grâu, 

zahăr, unt concentrat, lapte praf degresat, făină de malţ de orz, sare) ulei vegetal (palmier, floarea-sorelui, seminţe de palmier, 

cocos), zahăr, zer de lapte praf, migdale, unt concentrat, caramel, fleur de sel (sare de mare), emulgator lecitină de soia, sare, 

arome.), Lapte Elle Vire 3.6% - 10ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Carambola - 5g, Afine - 5g,  (Afine), Physalis - 5g, Unt 82% - 

5g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Coacăze - 5g, Căpșună - 5g, Lichior - 3g, gelatina - 2g, Emulsifiant: Lecitine, Agent 

de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1695.8 / 407.6, Grăsimi (g): 28.3 din care: Acizi grași saturați (g) 18.1, Glucide (g): 32 din care:

Zaharuri (g): 25.3, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 3391.5 / 815.2, Grăsimi (g): 56.7 din care: Acizi grași saturați (g) 36.2, Glucide (g): 64.1 din care:

Zaharuri (g): 50.5, Proteine (g): 10.3, Sare (g): 0.5

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide, Soia



Cheesecake (200.00 g)

Inghetata vanilie - 40g (Lapte Elle Vire 3.6% - 19.30ml,  [Lapte conținut de grăsime 3.6%], Smantana 32% Performance - 6.32g,  

[smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal], Oua consum - 4.92g,  [Oua], Zahăr - 4.21g, Galbenuș de ou 

pasteurizat - 2.11g,  [Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), 

emulsifiant (E471).], Baza inghetata - 1.58g,  [Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, lapte praf degresat, smantana 

pulbere, stabilizator: guma de caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.], Sirop de glucoză - 0.88g,  [Sirop de glucoză], 

Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.54g,  [Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.], Gelatina 200 

Bloom - 0.09g,  [Gelatina A obtinuta din piele de porc], Sare - 0.06g), Lapte Elle Vire 3.6% - 20ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), 

Dulceata de coacaze - 20g, Smantana 32% Performance - 20g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Branza mascarpone Elle&Vire - 20g,  (smântană, lactoză, proteine din lapte, zahăr, agenți de îngroșare: caragenan, 

corector de aciditate: acid lactic), Brânză de vaci proaspăta - 15g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Brânză Buko - 15g,  (Smantana, 

lapte degresat, sare, culturi lactice), Biscuiti Ciambelle - 15g,  (făină de grâu 65,5%, zahăr, ulei de semințe de floarea-soarelui, ouă 

proaspete, amidon de grâu, smântână proaspătă pasteurizată 2,2%, unt, agenți de îngroșare: carbonat acid de sodiu, carbonat acid 

de amoniu, tartrat monopotasic, sare, aromă naturală.), Zahăr - 10g, Unt 82% - 10g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), 

Lămâie - 5g, Physalis - 5g, Coacăze - 3g, gelatina - 2g, Conservant: Sorbat de potasiu, Corector de aciditate: Acid lactic, Acid citric, 

Carbonati de magneziu: carbonat de magneziu, carbonat acid de amoniu, Agent de îngroșare: Tartrati de potasiu, Caragenan, 

Carbonati de sodiu, Stabilizator: Guma de Carruba, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1114.8 / 267.6, Grăsimi (g): 18.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.6, Glucide (g): 21.5 din care:

Zaharuri (g): 17.2, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (200.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2229.7 / 535.2, Grăsimi (g): 37.4 din care: Acizi grași saturați (g) 23.1, Glucide (g): 43.1 din care:

Zaharuri (g): 34.4, Proteine (g): 9.6, Sare (g): 0.4

Alergeni

Ouă, Lapte

Poate conține urme de: Arahide, Soia



Cofetărie

Prăjitura Pax (130.00 g)

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 30g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 32% Performance - 30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Zahăr - 25g, Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 10g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină 

din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 10g,  (Zahar, 

ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține 

Soia, Lapte, Nuci)), Sirop de glucoză - 8g,  (Sirop de glucoză), Faina  T 55 - 8g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria 

morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea 

soarelui - 4ml, Oua consum - 3.30g,  (Oua), Rom - 1.10g, Coaja de lamaie - 0.10g, Pudră de cacao - 0.10g, Frisca vegetala Dulcinea 

Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.10g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Sare - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, 

Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector 

de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1830 / 438.3, Grăsimi (g): 24.1 din care: Acizi grași saturați (g) 11.9, Glucide (g): 49.3 din care:

Zaharuri (g): 41.1, Proteine (g): 4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (130.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2378.9 / 569.7, Grăsimi (g): 31.3 din care: Acizi grași saturați (g) 15.5, Glucide (g): 64.1 din care:

Zaharuri (g): 53.5, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Baclava (100.00 g)

Miez de nuca (Conține Nuci) - 34.98g, Faina  T 55 - 25.59g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 16.50g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pesmet 

(Conține Gluten) - 11.55g, Fistic - 4.94g, Premix de faină patiserie - 2.47g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Aroma rom Marin Braun - 1.64g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Coaja de lamaie - 

0.82g, Sare - 0.82g, Otet de mere / Otet de vin - 0.41ml, Scorțișoară - 0.20g, Zahăr - 0.08g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1787.9 / 546.5, Grăsimi (g): 40.6 din care: Acizi grași saturați (g) 9.5, Glucide (g): 32.5 din care:

Zaharuri (g): 4.5, Proteine (g): 11, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1787.9 / 546.5, Grăsimi (g): 40.6 din care: Acizi grași saturați (g) 9.5, Glucide (g): 32.5 din care:

Zaharuri (g): 4.5, Proteine (g): 11, Sare (g): 1

Alergeni

Gluten, Lapte, Nuci



Prăjitura Uganda (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 35g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 28g, Vișine* - 22g, 

Galbenuș de ou pasteurizat - 13g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant 

(E202), emulsifiant (E471).), Cremă de brânză - 12g,  (Lapte, sare, culturi lactice, cheag, agent de îngroșare E412), Făină de grâu - 

4.46g, Ulei de floarea soarelui - 2ml, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 2g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de 

cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Pudră de cacao - 0.50g, Ciocolata neagra Vanini 72% 

(Conține Soia) - 0.50g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține 

Soia)), Sirop de glucoză - 0.10g,  (Sirop de glucoză), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.10g,  (Preparat pe 

baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte 

condensat - 0.10ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.05g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Coaja de lamaie* - 0.05g, Gelatina 200 Bloom - 0.05g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), 

Piure de lamaie congelat* - 0.05g,  (lamai), Rom - 0.01g, Otet de mere / Otet de vin - 0.01ml, Aroma rom Marin Braun - 0.01g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: 

Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu 

acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma Guar, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1277.5 / 305.9, Grăsimi (g): 18.4 din care: Acizi grași saturați (g) 10.1, Glucide (g): 31.8 din care:

Zaharuri (g): 28.1, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1532.9 / 367.1, Grăsimi (g): 22 din care: Acizi grași saturați (g) 12.1, Glucide (g): 38.1 din care:

Zaharuri (g): 33.7, Proteine (g): 4.6, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Priconuci cu ciocolată (100.00 g)

Oua consum - 29.63g,  (Oua), Miez de nuca (Conține Nuci) - 23.71g, Zahăr - 21.20g, Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 

10.77g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 

32% Performance - 8.53g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Făină de grâu - 4.07g, Frisca 

vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.85g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru 

umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de glucoză - 0.85g,  (Sirop de glucoză), Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.30g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.09g, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: 

Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi 

de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1693.4 / 403.4, Grăsimi (g): 25.3 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 32.5 din care:

Zaharuri (g): 29.9, Proteine (g): 8.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1693.4 / 403.4, Grăsimi (g): 25.3 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 32.5 din care:

Zaharuri (g): 29.9, Proteine (g): 8.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Priconuci cu gem (100.00 g)

Oua consum - 25.10g,  (Oua), Zahăr - 19.72g, Gem de caise - 18.65g,  (Caise, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent 

gelifiant: pectină), Miez de nuca (Conține Nuci) - 16.14g, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 10.76g,  (zahăr, unt de cacao, lapte 

praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Nucă de cocos - 3.73g, Pesmet alb 

din paine - 3g,  (Paine alba uscata si macinata obtinuta din: faina alba de GRAU, drojdie, sare iodata.), Făină de grâu - 2.90g, 

Emulsifiant: Lecitine, Antioxidant: Acid citric, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1581.1 / 376, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5.5, Glucide (g): 41.2 din care: Zaharuri

(g): 36.7, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1581.1 / 376, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5.5, Glucide (g): 41.2 din care: Zaharuri

(g): 36.7, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Priconuci cu lămâie (100.00 g)

Oua consum - 27.77g,  (Oua), Miez de nuca (Conține Nuci) - 22.22g, Zahăr - 16.16g, Smantana 32% Performance - 13.88g,  

(smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Aromă gel lămâie - 13.88g,  (substante aromatizante: 

d-limonene (FEMA 2633), lemon oil terpenes (FEMA 2623), lemon oil (FEMA 2853), citral (FEMA 2303), litsea cubeba oil (FEMA 

3846), terpinolene (FEMA 3046), Citronellal (FEMA 2307), apa demineralizata,  propilenglicol (FEMA 2940) (15%), ingrosatori: guma 

arabica, guma xantan, conservant: benzoat de sodiu (0,1%).), Făină de grâu - 3.81g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, 

Lapte) - 2.08g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține 

Soia, Lapte)), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.20g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), 

Colorant: Caroteni, Conservant: Benzoat de sodiu, Emulsifiant: Lecitine, Guma Acacia, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- 

şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1394.7 / 332.6, Grăsimi (g): 23.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 20.6 din care:

Zaharuri (g): 18.9, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1394.7 / 332.6, Grăsimi (g): 23.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 20.6 din care:

Zaharuri (g): 18.9, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Priconuci simple (100.00 g)

Zahăr - 40.02g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 29.47g, Oua consum - 23.85g,  (Oua), Făină de grâu - 5.96g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.70g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1803.5 / 427.7, Grăsimi (g): 22.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 45.4 din care:

Zaharuri (g): 42.5, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1803.5 / 427.7, Grăsimi (g): 22.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 45.4 din care:

Zaharuri (g): 42.5, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Nuci



Rulada cu Ciocolată (120.00 g)

Oua consum - 30g,  (Oua), Smantana 32% Performance - 20g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), 

Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 20g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de 

floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Făină de grâu - 15g, Zahăr - 10g, Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 6g,  

(Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Ulei de floarea 

soarelui - 5ml, Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), 

cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Frisca vegetala 

Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si 

decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Fistic - 2g, Sirop de glucoză - 2g,  (Sirop de glucoză), Coaja de lamaie* - 0.50g, Pudră 

de cacao - 0.50g, Rom - 0.50g, Aroma rom Marin Braun - 0.50g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, 

caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Sare - 0.40g, Otet de mere / Otet de 

vin - 0.40ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii 

lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1593 / 381.8, Grăsimi (g): 24.4 din care: Acizi grași saturați (g) 11.3, Glucide (g): 31.4 din care:

Zaharuri (g): 20.6, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1911.5 / 458.2, Grăsimi (g): 29.3 din care: Acizi grași saturați (g) 13.6, Glucide (g): 37.7 din care:

Zaharuri (g): 24.7, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Rulada cu fructe și frișcă (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 45g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 20g, Fructe 

amestecate - 10g, Fructe amestecate - 7g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 6g,  (Preparat pe baza de grasimi 

vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Făină de grâu - 5g, Ulei de 

floarea soarelui - 2ml, Gelatina 200 Bloom - 2g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 1g,  (Sirop de glucoză), 

Pudră de cacao - 0.70g, coaja de portocala* - 0.40g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.30g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.20ml, Sare - 0.10g, Rom - 0.10g, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  

(apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat 

E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, 

esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1380.5 / 330.8, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.3, Glucide (g): 35.1 din care:

Zaharuri (g): 28.4, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1380.5 / 330.8, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.3, Glucide (g): 35.1 din care:

Zaharuri (g): 28.4, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Rulada Diplomat (100.00 g)

Fructe amestecate - 40g, Făină de grâu - 20g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 20g,  (Preparat pe baza de 

grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea 

soarelui - 5ml, Gelatina 200 Bloom - 3g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), coaja de portocala* - 2g, Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 2g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sirop de glucoză - 2g,  (Sirop de glucoză), Zahăr 

- 1.50g, Oua consum - 1g,  (Oua), Smantana UHT pentru gatit - 1g,  (Smantana pasteurizata din lapte de vaca cu 32% grasime, 

stabilizator (caragenan).), Rom - 0.50g, Sare - 0.50g, Otet de mere / Otet de vin - 0.50ml, Aroma rom Marin Braun - 0.50g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii 

lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Agent de îngroșare: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1325.5 / 315.8, Grăsimi (g): 11.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 48.5 din care:

Zaharuri (g): 23.8, Proteine (g): 6.5, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1325.5 / 315.8, Grăsimi (g): 11.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 48.5 din care:

Zaharuri (g): 23.8, Proteine (g): 6.5, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate



Rulada Fantezie (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 45g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 20g, Ciocolată 

neagră Magro (Conține Soia) - 10g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). 

(Conține Soia)), Făină de grâu - 10g, Oua consum - 8g,  (Oua), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 5g,  (Preparat 

pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata 

neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 4g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara 

gluten (Conține Soia)), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si 

palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Ulei de 

floarea soarelui - 3ml, Pudră de cacao - 3g, Gelatina 200 Bloom - 3g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 3g,  

(Sirop de glucoză), Coaja de lamaie* - 0.50g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.40g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.30g, Otet de mere / Otet de vin - 0.30ml, Aroma rom Marin Braun - 0.20g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: 

Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi 

de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1573.6 / 377.2, Grăsimi (g): 23.1 din care: Acizi grași saturați (g) 13, Glucide (g): 35.6 din care:

Zaharuri (g): 26.8, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1888.4 / 452.6, Grăsimi (g): 27.8 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 42.7 din care:

Zaharuri (g): 32.2, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Arahide, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Ouă

*provenit din produse congelate



Rulada Pannacotta cu Măr (100.00 g)

Mere - 40g, Smantana 32% Performance - 30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 10g, 

Lapte Elle Vire 3.6% - 5ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Panna Cotta Elle Vire - 5g,  (Smântână din lapte de vacă, zahăr lichid, 

gelatină de vită, aromă naturală de vanilie.), Făină de grâu - 2g, Gelatina 200 Bloom - 2g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), 

Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, 

pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Oua consum - 2g,  (Oua), Gel neutru cristalin Braun - 1g,  (Sirop de 

glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.40g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Ulei de floarea soarelui - 0.30ml, Scorțișoară - 0.20g, Tonka boabe 

(Conține Nuci) - 0.10g,  (Boabe de Tonka. (Conține Nuci)), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, 

Agar-agar, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: 

Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 869 / 208.7, Grăsimi (g): 13.3 din care: Acizi grași saturați (g) 8.6, Glucide (g): 14.3 din care: Zaharuri

(g): 16.6, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 869 / 208.7, Grăsimi (g): 13.3 din care: Acizi grași saturați (g) 8.6, Glucide (g): 14.3 din care: Zaharuri

(g): 16.6, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Alergeni

Gluten, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Ouă



Rulada Sanfredo (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 15g, Otet de mere 

/ Otet de vin - 10ml, Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 9g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din 

soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Lapte Elle Vire 3.6% - 6ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Ciocolată neagră 

Magro (Conține Soia) - 6g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține 

Soia)), Alune de padure - 6g, Oua consum - 6g,  (Oua), Gelatina 200 Bloom - 5g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Făină de 

grâu - 3g, Ulei de floarea soarelui - 2ml, Sirop de glucoză - 0.50g,  (Sirop de glucoză), Pudră de cacao - 0.50g, Frisca vegetala 

Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si 

decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.30g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.05g, Rom - 0.05g, Aroma rom Marin Braun - 0.03g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen 

glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent 

de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici 

ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1450.9 / 348.3, Grăsimi (g): 22.8 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 27 din care: Zaharuri

(g): 22.5, Proteine (g): 8.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1450.9 / 348.3, Grăsimi (g): 22.8 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 27 din care: Zaharuri

(g): 22.5, Proteine (g): 8.3, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Ouă

Baton de ciocolata cu caramel (90.00 g)

Lapte praf integral laborator - 40.85ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Zahăr - 17.12g, Unt 82% - 13.58g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Miez de nuca (Conține Nuci) - 5.57g, Cremă Toffee/Caramel - 5.57g,  (Sirop de glucoză, lapte degresat 

condensat îndulcit, zahăr, apă, unt de cacao, amidon modificat, agent de îngroşare: agar-agar, arome, emulgatori: E471 şi lecitină 

de floarea soarelui, sare, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu.), Arahide caramelizate granulate - 3.58g,  (arahide 

50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Pudră de cacao - 3.38g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.35g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caramel III-amoniac, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Corector de aciditate: Acid citric, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2134.4 / 514.5, Grăsimi (g): 30.8 din care: Acizi grași saturați (g) 17.6, Glucide (g): 45.2 din care:

Zaharuri (g): 43.9, Proteine (g): 14.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (90.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1921 / 463, Grăsimi (g): 27.7 din care: Acizi grași saturați (g) 15.9, Glucide (g): 40.7 din care: Zaharuri

(g): 39.5, Proteine (g): 12.9, Sare (g): 0.4

Alergeni

Arahide, Lapte, Nuci



Baton de ciocolata cu merisoare (90.00 g)

Lapte praf integral laborator - 42.72ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Unt 82% - 23.16g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Zahăr - 16.10g, Merisoare - 5.95g, Pudră de cacao - 1.76g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.31g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2104.9 / 509.2, Grăsimi (g): 34 din care: Acizi grași saturați (g) 23, Glucide (g): 38.4 din care: Zaharuri

(g): 37.3, Proteine (g): 12.9, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (90.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1894.4 / 458.3, Grăsimi (g): 30.6 din care: Acizi grași saturați (g) 20.7, Glucide (g): 34.6 din care:

Zaharuri (g): 33.6, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 0.4

Alergeni

Lapte

Biscuiti Crapaciosi (100.00 g)

Zahăr - 28.52g, Faina  T 55 - 22.86g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 19ml, Oua consum - 11.41g,  (Oua), 

Pudră de cacao - 11.41g, Zahăr pudră - 4.75g, Sare - 0.95g, Praf de copt - 0.79g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.31g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Emulsifiant: Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1882.9 / 450.8, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 54.9 din care:

Zaharuri (g): 33.6, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1882.9 / 450.8, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 54.9 din care:

Zaharuri (g): 33.6, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 1.2

Alergeni

Poate conține urme de: Ouă



Bomboane fondante (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 85.33g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Faina  T 55 - 5.08g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria 

morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Pastă de migdale - 

4.26g,  (Migdale, zahăr, apa, conservant: sorbat de potasiu.), Miez de nuca (Conține Nuci) - 3.10g, Alune de padure decojite 

Maestro - 2.01g, Sare aromatica - 0.15g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.07g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1552.7 / 374.5, Grăsimi (g): 4.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 80.4 din care:

Zaharuri (g): 67.6, Proteine (g): 1.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1552.7 / 374.5, Grăsimi (g): 4.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 80.4 din care:

Zaharuri (g): 67.6, Proteine (g): 1.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Nuci

Bomboane bulgari de nea (100.00 g)

Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 32.77g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din 

soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Lapte praf integral laborator - 28.12ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 

26%.), Nucă de cocos - 9.36g, Lapte condensat - 9.36ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Margarina Argenta Pastry - 6.08g,  (uleiuri 

vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor 

grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant 

(extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Alune de padure decojite 

Maestro - 6.08g, Zahăr pudră - 4.68g, Unt 82% - 3.27g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Aroma de vanilie laborator Coseli 

- 0.28g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Corector de 

aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1995.3 / 525, Grăsimi (g): 35.2 din care: Acizi grași saturați (g) 20.4, Glucide (g): 39.9 din care:

Zaharuri (g): 38.6, Proteine (g): 11.8, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1995.3 / 525, Grăsimi (g): 35.2 din care: Acizi grași saturați (g) 20.4, Glucide (g): 39.9 din care:

Zaharuri (g): 38.6, Proteine (g): 11.8, Sare (g): 0.4

Alergeni

Soia, Lapte, Nuci



Bomboane cafea (100.00 g)

Foi de napolitana - 37.04g,  (Faina alba de GRAU 650 (GLUTEN) (origine: Romania), apa, ulei de palmier nehidrogenat, agent de 

afanare: bicarbonat de sodiu, sare iodata.), Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 18.53g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. 

Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 18.53g,  

(Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Smantana 32% 

Performance - 18.51g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Pudră de cacao - 4.62g, Cafea - 2.77g, 

Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Agent de îngroșare: Caragenan, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1842.1 / 442.7, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 14.2, Glucide (g): 48.9 din care:

Zaharuri (g): 42.1, Proteine (g): 8.4, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1842.1 / 442.7, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 14.2, Glucide (g): 48.9 din care:

Zaharuri (g): 42.1, Proteine (g): 8.4, Sare (g): 0.4

Alergeni

Gluten, Soia, Lapte

Bomboane caramel (100.00 g)

Pralin caramel Delicrisp - 65g,  (Ciocolată albă 28% (<b>lapte praf integral, zahăr, unt de cacao, emulgator lecitină de soia, aromă 

naturală de vanilie.),

biscuiţi 

mărunţiţi fin 21,4% (făină de grâu, zahăr, unt concentrat, lapte praf degresat, făină de malţ de orz, sare) 

ulei vegetal (palmier, floarea-sorelui, seminţe de palmier, cocos), zahăr, zer de lapte praf, migdale, unt concentrat, caramel, fleur de 

sel (sare de mare), emulgator lecitină de soia, sare, arome.), Ciocolata cu lapte 32% Prestige - 15g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte 

praf, zer pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Arahide caramelizate granulate - 10g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: 

(caramel amoniacal).), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 10g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, 

emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Colorant: Caramel III-amoniac, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: 

Lecitine 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2345.3 / 562.3, Grăsimi (g): 35.5 din care: Acizi grași saturați (g) 17.1, Glucide (g): 52.3 din care:

Zaharuri (g): 46.6, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2345.3 / 562.3, Grăsimi (g): 35.5 din care: Acizi grași saturați (g) 17.1, Glucide (g): 52.3 din care:

Zaharuri (g): 46.6, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Arahide, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Ouă



Bomboane Raffaello (100.00 g)

Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 41.05g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din 

soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Fulgi de migdale - 28.13g,  (Migdale dulci albite fara coaja, feliate mecanic), 

Zahăr - 5g, Lapte praf integral laborator - 5ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Alune de padure decojite Maestro - 5g, 

Oua consum - 5g,  (Oua), Margarina Argenta Pastry - 4.16g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant 

(lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid 

citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil 

(E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Foi de napolitana - 4.16g,  (Faina alba de GRAU 650 (GLUTEN) (origine: Romania), 

apa, ulei de palmier nehidrogenat, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, sare iodata.), Nucă de cocos - 2.50g, Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2155.6 / 546.8, Grăsimi (g): 39.8 din care: Acizi grași saturați (g) 14.3, Glucide (g): 37.4 din care:

Zaharuri (g): 32.6, Proteine (g): 12.4, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2155.6 / 546.8, Grăsimi (g): 39.8 din care: Acizi grași saturați (g) 14.3, Glucide (g): 37.4 din care:

Zaharuri (g): 32.6, Proteine (g): 12.4, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Soia

Trufe (100.00 g)

Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 54.05g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de 

vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Zahăr - 13.55g, Oua consum - 9g,  (Oua), Pudră de cacao - 9g, Alune de padure decojite 

Maestro - 8.55g, Margarina Argenta Pastry - 5.85g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu 

acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si 

digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2013.3 / 526.5, Grăsimi (g): 37 din care: Acizi grași saturați (g) 18.7, Glucide (g): 37 din care: Zaharuri

(g): 28.4, Proteine (g): 8.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2013.3 / 526.5, Grăsimi (g): 37 din care: Acizi grași saturați (g) 18.7, Glucide (g): 37 din care: Zaharuri

(g): 28.4, Proteine (g): 8.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Soia



Coliva (100.00 g)

Boabe de grâu - 32.29g, Zahăr - 29.03g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 27.41g, Pudră de cacao - 6.45g, Coaja de lamaie - 2.68g, 

Sare - 1.07g, Aroma rom Marin Braun - 1.07g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid 

acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1922.9 / 456.4, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.7, Glucide (g): 57.5 din care:

Zaharuri (g): 31.3, Proteine (g): 9.1, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1922.9 / 456.4, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.7, Glucide (g): 57.5 din care:

Zaharuri (g): 31.3, Proteine (g): 9.1, Sare (g): 1.1

Alergeni

Nuci

Cozonac cu nuca si cacao (100.00 g)

Faina  T 55 - 27g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Miez de nuca (Conține Nuci) - 26.70g, Zahăr - 16.80g, Oua consum - 10g,  (Oua), 

Ulei de floarea soarelui - 5ml, coaja de portocala - 3g, Pesmet (Conține Gluten) - 3g, Unt 82% - 2.30g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Pudră de cacao - 1.90g, Smantana 32% Performance - 1.90g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Drojdie - 1g, Margarina Argenta Pastry - 1g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Sare - 0.10g, Semințe de Mac - 0.10g,  (Semințe de mac), Aroma rom 

Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului 

ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Corector de 

aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1943.8 / 471.5, Grăsimi (g): 28.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.9, Glucide (g): 41.8 din care:

Zaharuri (g): 19.8, Proteine (g): 9.5, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1943.8 / 471.5, Grăsimi (g): 28.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.9, Glucide (g): 41.8 din care:

Zaharuri (g): 19.8, Proteine (g): 9.5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci



Tort Amarena (100.00 g)

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 18g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Zahăr - 14.30g, Smantana 32% Performance - 12.55g,  (smantana din lapte de vaca, agent de 

inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 12.05g,  (Oua), Făină de grâu - 10.04g, Ulei de floarea soarelui - 6.53ml, Cirese 

Confiate Rosii (Conține Nuci) - 4g,  (Cirese intregi, apa, sirop glucoza, zahar, corector aciditate, acid citric, aroma migdala, colorant 

(Conține Nuci)), Arahide caramelizate granulate - 3g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Frisca vegetala 

Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si 

decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 3g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de 

cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, 

Lapte, Nuci) - 3g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina 

(de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 3g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, 

boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Aroma rom Marin Braun - 2.27g,  (apa, Jamaica 

rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat 

de glicerol), Sirop de glucoză - 2g,  (Sirop de glucoză), Sare - 1g, Pudră de cacao - 1g, Rom - 0.50g, coaja de portocala - 0.31g, Otet 

de mere / Otet de vin - 0.25ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caramel III-amoniac, Caroteni, Antioxidant: 

Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati 

de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1658.6 / 405.8, Grăsimi (g): 22.5 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 43.8 din care:

Zaharuri (g): 34, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1658.6 / 405.8, Grăsimi (g): 22.5 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 43.8 din care:

Zaharuri (g): 34, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 1.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide, Soia



Cozonac cu nuca, cacao si stafide (100.00 g)

Faina  T 55 - 24g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Miez de nuca (Conține Nuci) - 24g, Zahăr - 16.58g, Oua consum - 10g,  (Oua), 

Stafide - 7g, Ulei de floarea soarelui - 5ml, coaja de portocala - 2g, Unt 82% - 2g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Pesmet 

(Conține Gluten) - 2g, Pudră de cacao - 1.90g, Smantana 32% Performance - 1.90g,  (smantana din lapte de vaca, agent de 

inrosare: caragenan: vegetal), Margarina Argenta Pastry - 1.40g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Semințe de Mac - 1g,  (Semințe de mac), Drojdie - 1g, Sare - 0.10g, 

Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aromă gel de portocale - 0.01g,  (substante aromatizante: 

d-limonene (FEMA 2633), lemon oil terpenes (FEMA 2623), lemon oil (FEMA 2853), citral (FEMA 2303), litsea cubeba oil (FEMA 

3846), terpinolene (FEMA 3046), Citronellal (FEMA 2307), apa demineralizata, propilenglicol (FEMA 2940) (15%).ingrosatori: guma 

arabica, guma xantan; conservant: benzoat de sodiu (0,1%).), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.01g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Benzoat de sodiu, Antioxidant: 

Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Guma Acacia, Monostearat de sorbitan, 

Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma de Xantan, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil 

succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1891.7 / 461.8, Grăsimi (g): 27.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 43.3 din care:

Zaharuri (g): 23.5, Proteine (g): 9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1891.7 / 461.8, Grăsimi (g): 27.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 43.3 din care:

Zaharuri (g): 23.5, Proteine (g): 9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci



Tort de post (100.00 g)

Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 15g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 

10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Făină de grâu - 14.90g, Zahăr - 13g, 

Dulceata de prune - 6g, Zmeura* - 6g, Piure de zmeura congelat* - 6g,  (zmeura, sirop de zahar invertit), Mure - 5g, Ulei de floarea 

soarelui - 4ml, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala 

de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte de cocos (Conține Sulfiți) - 4ml,  (Extract de nuca de 

cocos 75%, apa, emulgator (mono- si digliceride ale acizilor grasi), stabilizatori agenti de ingosare (sodiu carboximetil celuloza, 

caragenan, guma guar, faina din seminte de carruba, guma xantan), antioxidant (Metabisulfit de sodiu). (Conține Sulfiți)), Ciocolata 

cuvertura Guanja Lactee - 4g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, 

extract natural de vanilie.), Zmeură - 3g, Coacăze - 3g, Afine - 3g, Portocale - 2.50g,  (Portocale), Capsuni - 2g, Pudră de cacao - 1g, 

Gel neutru cristalin Braun - 1g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Physalis - 

1g, coaja de portocala* - 0.50g, Coaja de lamaie* - 0.50g, Amidon de porumb - 0.10g, Praf de copt - 0.10g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), gelatina - 0.10g, Sare - 0.10g, Agent 

de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Metabisulfit de sodiu, Acid citric, 

Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma Guar, 

Glicerol, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1291.4 / 308, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 42.9 din care: Zaharuri

(g): 28.8, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1291.4 / 308, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 42.9 din care: Zaharuri

(g): 28.8, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Lapte, Nuci, Sulfiți

Poate conține urme de: Arahide, Soia

*provenit din produse congelate



Cozonac cu nuca, rahat si cacao (100.00 g)

Faina  T 55 - 22g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Miez de nuca (Conține Nuci) - 22g, Rahat - 17g,  (Zahăr, apă, amidon de porumb, 

acidifiant (acid citric), albuş de ou praf, fulgi de cocos, arahide, cacao, arome naturale.), Zahăr - 17g, Oua consum - 8g,  (Oua), Ulei 

de floarea soarelui - 4ml, coaja de portocala - 2g, Unt 82% - 2g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Pesmet (Conține Gluten) 

- 2g, Pudră de cacao - 1g, Margarina Argenta Pastry - 1g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant 

(lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid 

citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil 

(E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Smantana 32% Performance - 1g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Drojdie - 0.50g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, 

apă demineralizată.), Aromă gel de portocale - 0.10g,  (substante aromatizante: d-limonene (FEMA 2633), lemon oil terpenes 

(FEMA 2623), lemon oil (FEMA 2853), citral (FEMA 2303), litsea cubeba oil (FEMA 3846), terpinolene (FEMA 3046), Citronellal 

(FEMA 2307), apa demineralizata, propilenglicol (FEMA 2940) (15%).ingrosatori: guma arabica, guma xantan; conservant: benzoat 

de sodiu (0,1%).), Susan alb - 0.10g, Sare - 0.10g, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Benzoat de sodiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Guma Acacia, Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Guma de Xantan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si 

digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1853.5 / 449.7, Grăsimi (g): 24.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 48 din care: Zaharuri

(g): 30.6, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1853.5 / 449.7, Grăsimi (g): 24.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 48 din care: Zaharuri

(g): 30.6, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci, Susan

Poate conține urme de: Arahide, Soia



Tort de Vis (100.00 g)

Croquant Clasic (Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 18.58g,  (Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; 

Zahăr; unt concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; 

masă de cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia 

(Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Smantana 32% Performance - 18.39g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 15.98g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, 

emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Zahăr - 7.99g, Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 6.79ml,  

(Lapte conținut de grăsime 1.55%), Oua consum - 4.79g,  (Oua), Lapte condensat - 4.79ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Arahide 

caramelizate granulate - 3.99g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține 

Soia, Lapte) - 3.19g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT 

(Conține Soia, Lapte)), Ciocolata cu lapte  Marathon - 3.19g,  (Zahăr, masa de cacao, unt de cacao, lapte praf, lapte praf degresat, 

lecitina de soia, aromă naturală de vanilie.), Ciocolata cu lapte - 3.19g, Făină de grâu - 2.39g, Unt 82% grasime - 1.59g,  (UNT 

obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Sirop de glucoză - 1.59g,  (Sirop de glucoză), 

Gel neutru cristalin Braun - 1.19g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Ulei de 

floarea soarelui - 0.63ml, Gelatina 200 Bloom - 0.47g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 

0.39g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Pudră de cacao - 0.31g, Unt de cacao - 0.27g, Otet de 

mere / Otet de vin - 0.07ml, Rom - 0.07g, Coaja de lamaie* - 0.07g, Sare - 0.03g, Aroma rom Marin Braun - 0.02g,  (apa, Jamaica 

rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat 

de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caramel III-amoniac, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Antioxidant: Acid citric, 

Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1761.4 / 422.1, Grăsimi (g): 26.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 39.2 din care:

Zaharuri (g): 34.3, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1761.4 / 422.1, Grăsimi (g): 26.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 39.2 din care:

Zaharuri (g): 34.3, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide, Soia

*provenit din produse congelate



Cozonac cu nuca, rahat si stafide (100.00 g)

Miez de nuca (Conține Nuci) - 21g, Faina  T 55 - 20g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 16.26g, Rahat - 11.50g,  (Zahăr, 

apă, amidon de porumb, acidifiant (acid citric), albuş de ou praf, fulgi de cocos, arahide, cacao, arome naturale.), Oua consum - 8g,  

(Oua), Stafide - 6g, Ulei de floarea soarelui - 5ml, coaja de portocala - 2.50g, Pesmet (Conține Gluten) - 2.50g, Unt 82% - 2g,  (lapte 

de vaca pasteurizat, culturi de sare), Smantana 32% Performance - 2g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Pudră de cacao - 1.60g, Margarina Argenta Pastry - 1g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Drojdie - 0.50g, Susan alb - 0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 

0.01g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Aromă gel de portocale - 0.01g,  (substante 

aromatizante: d-limonene (FEMA 2633), lemon oil terpenes (FEMA 2623), lemon oil (FEMA 2853), citral (FEMA 2303), litsea cubeba 

oil (FEMA 3846), terpinolene (FEMA 3046), Citronellal (FEMA 2307), apa demineralizata, propilenglicol (FEMA 2940) 

(15%).ingrosatori: guma arabica, guma xantan; conservant: benzoat de sodiu (0,1%).), Aroma rom Marin Braun - 0.01g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare - 0.01g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Benzoat de sodiu, Antioxidant: Esterii acidului 

ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Guma Acacia, Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, 

Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma de Xantan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1847.2 / 448.3, Grăsimi (g): 25.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.1, Glucide (g): 47 din care: Zaharuri

(g): 29.8, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1847.2 / 448.3, Grăsimi (g): 25.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.1, Glucide (g): 47 din care: Zaharuri

(g): 29.8, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci, Susan

Poate conține urme de: Arahide, Soia



Tort Diamant (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 20.70g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Croquant Clasic 

(Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 16.50g,  (Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; Zahăr; unt 

concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; masă de 

cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia (Conține 

Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Lapte Elle Vire 3.6% - 7.96ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 7.81g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Zahăr - 7.48g, Ciocolata cu lapte - 5.64g, Ciocolata cu lapte  Marathon - 5.64g,  (Zahăr, masa 

de cacao, unt de cacao, lapte praf, lapte praf degresat, lecitina de soia, aromă naturală de vanilie.), Ciocolata mirror caramel - 

3.47g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, 

acidifianți: E330, coloranți: E120.), Couvertura  ciocolata neagra - 3.47g,  (masa de cacao, zahăr, unt de cacao, grăsime din lapte 

anhidru, emulgator (lecitină din SOIA), aromă naturală de vanilie.), Ciocolata cu lapte 32% Prestige - 3.03g,  (Zahăr, unt de cacao, 

lapte praf, zer pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Lapte condensat - 2.60ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Ciocolata 

cuvertura Guanja Lactee - 2.60g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, 

extract natural de vanilie.), Oua consum - 2.08g,  (Oua), Alune de padure - 1.73g, Sirop de glucoză - 1.73g,  (Sirop de glucoză), Făină 

de grâu - 1.73g, Unt 82% grasime - 1.30g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de 

vaca.), Crema de alune de pădure praline - 1.30g,  (Alune de pădure, zahăr.), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, 

Nuci) - 0.86g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de 

soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 0.78g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de 

cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Gelatina 200 Bloom - 0.52g,  (Gelatina A obtinuta 

din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.52g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), 

Unt de cacao - 0.26g, gelatina - 0.21g, Coaja de lamaie* - 0.08g, Colorant: Acid carminic, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de 

aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1712.8 / 410.5, Grăsimi (g): 26.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.9, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 32.9, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1712.8 / 410.5, Grăsimi (g): 26.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.9, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 32.9, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Cozonac cu rahat (100.00 g)

Rahat - 31g,  (Zahăr, apă, amidon de porumb, acidifiant (acid citric), albuş de ou praf, fulgi de cocos, arahide, cacao, arome 

naturale.), Faina  T 55 - 30g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten 

de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 15g, Oua consum - 10g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui - 4.46ml, 

Smantana 32% Performance - 3g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Margarina Argenta Pastry - 

3g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Unt 82% - 3g,  

(lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), coaja de portocala - 0.50g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.01g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.01g, Drojdie - 0.01g, Aromă gel de portocale - 0.01g,  

(substante aromatizante: d-limonene (FEMA 2633), lemon oil terpenes (FEMA 2623), lemon oil (FEMA 2853), citral (FEMA 2303), 

litsea cubeba oil (FEMA 3846), terpinolene (FEMA 3046), Citronellal (FEMA 2307), apa demineralizata, propilenglicol (FEMA 2940) 

(15%).ingrosatori: guma arabica, guma xantan; conservant: benzoat de sodiu (0,1%).), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Benzoat de sodiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Guma Acacia, Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma de 

Xantan, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1500.3 / 380.1, Grăsimi (g): 14.1 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, Glucide (g): 58.1 din care:

Zaharuri (g): 36.1, Proteine (g): 5.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1500.3 / 380.1, Grăsimi (g): 14.1 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, Glucide (g): 58.1 din care:

Zaharuri (g): 36.1, Proteine (g): 5.1, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

Cozonac simplu (100.00 g)

Faina  T 55 - 55g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 13ml, Zahăr - 10g, Oua consum - 7g,  (Oua), Smantana 32% 

Performance - 6g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Unt 82% - 5.90g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Coaja de lamaie - 1g, Drojdie uscată - 1g,  (Celule de drojdie (Saccharomyces cerevisiae), emulgator 

(monostearat de sorbitan).), coaja de portocala* - 1g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: Monostearat de polioxietilenă sorbitan, 

Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1811.2 / 434.7, Grăsimi (g): 21.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.4, Glucide (g): 51 din care: Zaharuri

(g): 11.5, Proteine (g): 7.7, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1811.1 / 434.7, Grăsimi (g): 21.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.4, Glucide (g): 51 din care: Zaharuri

(g): 11.5, Proteine (g): 7.6, Sare (g): 0

Alergeni

Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Ecler cu ciocolata si frisca (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 24.50g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Crema de ciocolata 

Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 16.50g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Zahăr - 12g, Oua consum - 12g,  (Oua), Faina  T 55 

- 12g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid 

ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 9g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe 

de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Ulei de floarea soarelui - 9ml, Ciocolata neagra Vanini 

72% (Conține Soia) - 8g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține 

Soia)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de 

vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte Elle Vire 3.6% - 3.50ml,  (Lapte conținut de grăsime 

3.6%), Lapte praf integral laborator - 2.20ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Unt 82% - 2g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Margarina Argenta Pastry - 2g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Amidon de porumb - 2g, Galbenuș de ou pasteurizat - 0.50g,  (Gălbenuș de ou de găină 

omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Sare - 0.10g, Vanilie păstaie - 

0.10g,  (Vanilie păstaie.), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract 

bogat de tocoferol, Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, 

Celuloza, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1796.4 / 444.3, Grăsimi (g): 31.5 din care: Acizi grași saturați (g) 13.3, Glucide (g): 33.2 din care:

Zaharuri (g): 23.8, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2155.6 / 533.1, Grăsimi (g): 37.8 din care: Acizi grași saturați (g) 16, Glucide (g): 39.9 din care:

Zaharuri (g): 28.5, Proteine (g): 6.3, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Tort Diplomat (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 42.25g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 18.10g, Fructe 

amestecate - 10.95g, Oua consum - 10.10g,  (Oua), Făină de grâu - 7.58g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 

6.74g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, 

Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 1.51ml, Gelatina 200 Bloom - 1.26g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 

0.59g,  (Sirop de glucoză), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.42g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.12ml, Coaja de lamaie - 0.08g, Sare - 0.08g, Rom - 0.08g, Aroma rom Marin Braun - 

0.02g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon 

modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, 

Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de 

potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1366.7 / 327.3, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.1, Glucide (g): 34 din care:

Zaharuri (g): 25.8, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1366.7 / 327.3, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.1, Glucide (g): 34 din care:

Zaharuri (g): 25.8, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte



Ecler cu vanilie (120.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 45.03g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Faina  T 55 - 15.01g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria 

morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 15.01g, Oua 

consum - 10.25g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui - 8.11ml, Lapte praf integral laborator - 4.69ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 

26%.), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4.69g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao 

slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Amidon de porumb - 

3.94g, Lapte Elle Vire 3.6% - 3.94ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Margarina Argenta Pastry - 2.81g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Unt 82% - 2.80g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Galbenuș de ou pasteurizat - 2.71g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de 

aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Sare - 0.50g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.50g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Vanilie păstaie - 0.01g,  (Vanilie păstaie.), Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, 

Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1578.7 / 396.4, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4.5, Glucide (g): 60.9 din care:

Zaharuri (g): 45.2, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1894.4 / 475.7, Grăsimi (g): 17.7 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide (g): 73.1 din care:

Zaharuri (g): 54.2, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.6

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Tort Elixir (100.00 g)

Pralin ciocolata albă Delicrisp - 28.27g,  (Ciocolată albă 38% (<b>lapte praf, zahăr, zer de lapte praf, unt de cacao, grăsime anhidră 

din lapte, emulsifiant: lecitina din soia, extract natural de vanilie), pudră de biscuiți 24% ( faină de grâu, zahăr, lapte praf degresat, 

faină de orz, sare), ulei vegetal (ulei de palmier, ulei de floarea soarelui, ulei de cocos), zahăr.), Smantana 32% Performance - 

24.80g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 9.04g, Fructe amestecate - 8.43g, Lapte Elle 

Vire 3.6% - 4.96ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Oua consum - 4.76g,  (Oua), Fructe de pădure* - 3.47g, Lapte condensat - 

2.97ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Piure de afine salbatice congelat - 2.48g,  (afina salbatice 90%, apa 10%), Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 1.98g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract 

natural de vanilie.), Fistic - 1.48g, Sirop de glucoză - 1.48g,  (Sirop de glucoză), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, 

Lapte) - 1.48g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține 

Soia, Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 1ml, Gel neutru cristalin Braun - 0.79g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid 

citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Gelatina 200 Bloom - 0.74g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.64g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Unt de cacao - 0.49g, Făină de grâu - 0.44g, 

Coaja de lamaie* - 0.14g, Rom - 0.14g, Aroma rom Marin Braun - 0.02g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare 

E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, 

Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1496.7 / 359.1, Grăsimi (g): 23.1 din care: Acizi grași saturați (g) 11.4, Glucide (g): 33.2 din care:

Zaharuri (g): 27.7, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1496.7 / 359.1, Grăsimi (g): 23.1 din care: Acizi grași saturați (g) 11.4, Glucide (g): 33.2 din care:

Zaharuri (g): 27.7, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Fructe de Pădure (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 46.98g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Croquant Clasic 

(Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 24.88g,  (Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; Zahăr; unt 

concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; masă de 

cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia (Conține 

Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Afine* - 6.21g, Coacăze negre* - 6.21g, Fructe proaspete - 5.54g,  (Mix de fructe proaspete), Lapte 

condensat - 4.14ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Gel neutru cristalin Braun - 2.07g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, 

acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Făină de grâu - 2.07g, Gelatina 200 Bloom - 1.38g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), 

Ulei de floarea soarelui - 0.34ml, Rom - 0.13g, Aroma rom Marin Braun - 0.04g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: 

Bicarbonat de sodiu, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Antioxidant: Acid citric, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat 

de Amidon sodic, Stabilizator: Sorbitol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1409.6 / 339.6, Grăsimi (g): 25.7 din care: Acizi grași saturați (g) 13.1, Glucide (g): 22.3 din care:

Zaharuri (g): 17, Proteine (g): 4.6, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1409.6 / 339.6, Grăsimi (g): 25.7 din care: Acizi grași saturați (g) 13.1, Glucide (g): 22.3 din care:

Zaharuri (g): 17, Proteine (g): 4.6, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Fursec Alba ca Zapada (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 23.72g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 22.43g, Oua 

consum - 13.63g,  (Oua), Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 13.55g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de 

lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Faina  T 55 - 9.02g,  (Amestec de grâu de țară 

aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Crema de lamaie Cremirca Limone - 8.07g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, 

amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta 

caroten si E171.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3.58g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma 

naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 2.33ml, Sirop de glucoză 

- 2.24g,  (Sirop de glucoză), coaja de portocala - 0.31g, Rom - 0.31g, Otet de mere / Otet de vin - 0.26ml, Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.22g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Aroma rom Marin Braun - 0.08g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare - 0.08g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii 

lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de 

îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1518.1 / 362.8, Grăsimi (g): 18.4 din care: Acizi grași saturați (g) 10.3, Glucide (g): 43.8 din care:

Zaharuri (g): 36.3, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1518.1 / 362.8, Grăsimi (g): 18.4 din care: Acizi grași saturați (g) 10.3, Glucide (g): 43.8 din care:

Zaharuri (g): 36.3, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte



Fursec Albinita (100.00 g)

Gem de caise - 25.80g,  (Caise, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent gelifiant: pectină), Zahăr - 18.95g, Oua consum - 

13g,  (Oua), Smantana 32% Performance - 10.30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata 

alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 9.40g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. 

Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Faina  T 55 - 8.60g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de 

grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Crema de lamaie Cremirca Limone - 

3.90g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de 

cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Sirop de glucoză - 3.40g,  

(Sirop de glucoză), Ulei de floarea soarelui - 2.20ml, Fistic - 2.20g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 1.55g,  

(Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), 

Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Coaja de lamaie* - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Sare - 0.10g, Rom - 

0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor 

cu acizi graşi, Acid citric, Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1420.6 / 338.1, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 51.8 din care:

Zaharuri (g): 43.1, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1420.6 / 338.1, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 51.8 din care:

Zaharuri (g): 43.1, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Fursec cafea (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 24.50g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 24.50g, Oua 

consum - 13.70g,  (Oua), Faina  T 55 - 13g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 5ml, Lapte Elle 

Vire 3.6% - 4ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  (Preparat pe baza de 

grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata neagra 

Vanini 72% (Conține Soia) - 3g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten 

(Conține Soia)), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 3g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), 

cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 3g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural 

de vanilie.), Sirop de glucoză - 1g,  (Sirop de glucoză), Pudră de cacao - 0.50g, Sare - 0.10g, Cafea - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin 

- 0.10ml, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), coaja de portocala* - 0.10g, Rom - 0.10g, gelatina - 0.10g, 

Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1535.1 / 367.5, Grăsimi (g): 20.1 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 40.6 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 4.7, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1535.1 / 367.5, Grăsimi (g): 20.1 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 40.6 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 4.7, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Fursec caramel (100.00 g)

Zahăr - 28g, Smantana 32% Performance - 24.10g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua 

consum - 13.50g,  (Oua), Faina  T 55 - 10.20g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata mirror caramel - 6.50g,  

(Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, 

acidifianți: E330, coloranți: E120.), Sirop de glucoză - 4g,  (Sirop de glucoză), Lapte Elle Vire 3.6% - 4ml,  (Lapte conținut de grăsime 

3.6%), Ulei de floarea soarelui - 4ml, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3g,  (Preparat pe baza de grasimi 

vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Pudră de cacao - 2g, Rom - 

0.10g, Sare - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, 

agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de 

vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), coaja de portocala - 0.10g, 

Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, 

Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, 

Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1412.4 / 337, Grăsimi (g): 15.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 45.3 din care: Zaharuri

(g): 35.8, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1412.4 / 337, Grăsimi (g): 15.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 45.3 din care: Zaharuri

(g): 35.8, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte



Fursec ciocolata (100.00 g)

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 25.70g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 32% Performance - 23.13g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Zahăr - 17.65g, Oua consum - 15.02g,  (Oua), Faina  T 55 - 9.40g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de 

industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Sirop de 

glucoză - 2.50g,  (Sirop de glucoză), Ulei de floarea soarelui - 2ml, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2g,  

(Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), 

Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 1g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de 

floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Pudră de cacao - 1g, coaja de portocala - 0.10g, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Rom - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Sare - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, 

Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati 

de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1588.1 / 380, Grăsimi (g): 19.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 43.6 din care: Zaharuri

(g): 34.4, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1588.1 / 380, Grăsimi (g): 19.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 43.6 din care: Zaharuri

(g): 34.4, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Fursec Dobos (100.00 g)

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 25.20g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 32% Performance - 18.90g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Zahăr - 14.60g, Oua consum - 11g,  (Oua), Faina  T 55 - 8.20g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria 

morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata neagra 

Vanini 72% (Conține Soia) - 7g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten 

(Conține Soia)), Ulei de floarea soarelui - 3.50ml, Arahide caramelizate granulate - 3g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel 

amoniacal).), Sirop de glucoză - 3g,  (Sirop de glucoză), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 2g,  (Zahar, 

ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține 

Soia, Lapte, Nuci)), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 2g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: 

lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 1g,  (Preparat pe 

baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), coaja de 

portocala - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, 

agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Sare - 0.10g, 

Rom - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caramel III-amoniac, Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: 

Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, 

Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1761 / 421.9, Grăsimi (g): 23.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 44.4 din care:

Zaharuri (g): 35.8, Proteine (g): 5.6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1761 / 421.9, Grăsimi (g): 23.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 44.4 din care:

Zaharuri (g): 35.8, Proteine (g): 5.6, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Fursec Lamaita (100.00 g)

Crema de lamaie Cremirca Limone - 33g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon 

modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si 

E171.), Foi de napolitana - 20.15g,  (Faina alba de GRAU 650 (GLUTEN) (origine: Romania), apa, ulei de palmier nehidrogenat, agent 

de afanare: bicarbonat de sodiu, sare iodata.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 16.52g,  (Preparat pe baza 

de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Margarina Argenta 

Pastry - 13g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și 

digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de 

potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni 

(E160a)).), Zahăr pudră - 10g, Unt 82% - 6.43g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), gelatina - 0.90g, Colorant: Caroteni, 

Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de 

tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu 

acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, Agent de afânare: 

Bicarbonat de sodiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1298.5 / 404.1, Grăsimi (g): 22.4 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 47 din care:

Zaharuri (g): 44.6, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1298.5 / 404.1, Grăsimi (g): 22.4 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 47 din care:

Zaharuri (g): 44.6, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 0.3

Alergeni

Gluten, Soia, Lapte

Fursec Licurici (100.00 g)

Zahăr - 30g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 29g, Foi de napolitana - 14.50g,  (Faina alba de GRAU 650 (GLUTEN) (origine: Romania), 

apa, ulei de palmier nehidrogenat, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, sare iodata.), Unt 82% - 13.70g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Miere - 9.70g, Pudră de cacao - 3g, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen 

glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent 

de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2218.8 / 529.5, Grăsimi (g): 32.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.3, Glucide (g): 50.9 din care:

Zaharuri (g): 50.7, Proteine (g): 6.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2218.8 / 529.5, Grăsimi (g): 32.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.3, Glucide (g): 50.9 din care:

Zaharuri (g): 50.7, Proteine (g): 6.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Lapte, Nuci



Fursec mascarpone (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 24.40g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 22.37g, Oua 

consum - 15.08g,  (Oua), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 12.21g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, 

emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Faina  T 55 - 10.17g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de 

industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de 

floarea soarelui - 5ml, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4.07g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu 

aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata mirror caramel - 2g,  (Caramel 

97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, 

coloranți: E120.), Arahide caramelizate granulate - 2g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Cafea - 1g, Sirop de 

glucoză - 1g,  (Sirop de glucoză), Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, 

caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), coaja de portocala - 0.10g, Sare - 

0.10g, Rom - 0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caramel 

III-amoniac, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1607.1 / 384.8, Grăsimi (g): 22 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 40.5 din care:

Zaharuri (g): 32.3, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1607.1 / 384.8, Grăsimi (g): 22 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 40.5 din care:

Zaharuri (g): 32.3, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Fursec mozaic (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 22.90g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 16.93g, 

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 13.20g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Oua consum - 12.60g,  (Oua), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 9.10g,  (Pastă de 

cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Faina  T 55 - 7.37g,  

(Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, 

xilanază (grâu), amilază (grâu).), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4.10g,  (Zahar, ulei vegetal 

(floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, 

Lapte, Nuci)), Sirop de glucoză - 4.10g,  (Sirop de glucoză), Crema de lamaie Cremirca Limone - 2.20g,  (zahăr, sirop de 

glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, 

arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) 

- 2g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, 

Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 1.70ml, Pudră de cacao - 1.50g, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 1.50g,  (zahăr, unt de cacao, 

lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), gelatina - 0.10g, Otet de 

mere / Otet de vin - 0.10ml, Sare - 0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare 

E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), coaja de portocala - 0.10g, Rom 

- 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1634.9 / 391.6, Grăsimi (g): 21.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 42.1 din care:

Zaharuri (g): 33.4, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1634.9 / 391.6, Grăsimi (g): 21.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 42.1 din care:

Zaharuri (g): 33.4, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Fursec Select (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 24.43g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 16.68g, Oua 

consum - 15.87g,  (Oua), Faina  T 55 - 13.08g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, 

Lapte) - 11.72g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține 

Soia, Lapte)), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 3.60g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din 

soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Piure de lamaie congelat* - 3.60g,  (lamai), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 3.42g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 2.70ml, Sirop de glucoză - 1.80g,  (Sirop de glucoză), Pudră de cacao 

- 1.35g, gelatina - 0.54g, Otet de mere / Otet de vin - 0.36ml, Rom - 0.27g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.18g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.13g, Aroma rom Marin Braun - 0.09g,  (apa, Jamaica rom 

65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de 

glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, 

Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de 

îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1500 / 359.4, Grăsimi (g): 20.2 din care: Acizi grași saturați (g) 11.1, Glucide (g): 37.1 din care:

Zaharuri (g): 26.1, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1500 / 359.4, Grăsimi (g): 20.2 din care: Acizi grași saturați (g) 11.1, Glucide (g): 37.1 din care:

Zaharuri (g): 26.2, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Inghetata caramel (100.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 28.99ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Smantana 32% Performance - 28.95g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Galbenuș de ou pasteurizat - 15g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și 

pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Zahăr - 14g, Sirop de glucoză - 7.25g,  (Sirop de 

glucoză), Ciocolata mirror caramel - 5.08g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de 

îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Gelatina 200 Bloom - 0.51g,  (Gelatina A obtinuta din 

piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.22g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), 

Colorant: Acid carminic, Conservant: Sorbat de potasiu, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Agar-agar, 

Caragenan, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1065.7 / 255, Grăsimi (g): 15.1 din care: Acizi grași saturați (g) 8.6, Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri

(g): 23.2, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1065.7 / 255, Grăsimi (g): 15.1 din care: Acizi grași saturați (g) 8.6, Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri

(g): 23.2, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Lapte



Inghetata ciocolata (100.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 64.55ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Ciocolata Barry Callebaut Tanzanie - 12.30g,  (pasta de cacao 

Tanzania, zahăr, unt de cacao, păstăi de vanilie.), Zahăr - 11.07g, Smantana 32% Performance - 7.18g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Baza inghetata - 2.87g,  (Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, lapte praf 

degresat, smantana pulbere, stabilizator: guma de caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.), Lapte praf integral 

laborator - 2.03ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Guma de Carruba 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 852.4 / 203.2, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7, Glucide (g): 20 din care: Zaharuri

(g): 19.6, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 852.4 / 203.2, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7, Glucide (g): 20 din care: Zaharuri

(g): 19.6, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Lapte

Inghetata fistic (100.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 46.89ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Smantana 32% Performance - 16.23g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 12.63g,  (Oua), Zahăr - 10.82g, Galbenuș de ou pasteurizat - 4.51g,  

(Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Baza 

inghetata - 3.61g,  (Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, lapte praf degresat, smantana pulbere, stabilizator: guma de 

caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.), Pasta fistic - 2.71g,  (zahăr, migdale, nuci caju, fistic 4,7%, ulei de cocos, 

amidon de porumb, lecitină, arome,), Sirop de glucoză - 2.26g,  (Sirop de glucoză), Gelatina 200 Bloom - 0.20g,  (Gelatina A obtinuta 

din piele de porc), Sare - 0.14g, Colorant: Curcumina, Compusi cu cupru ai clorofilelor si clorofilinelor, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Guma de Carruba, Emulsifiant: Mono si 

digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 830.4 / 198.4, Grăsimi (g): 10.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.1, Glucide (g): 18.9 din care:

Zaharuri (g): 17.9, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 830.4 / 198.4, Grăsimi (g): 10.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.1, Glucide (g): 18.9 din care:

Zaharuri (g): 17.9, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 0.3

Alergeni

Ouă, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Inghetata mango (100.00 g)

Piure de mango congelat* - 54.69g,  (mango), Zahăr - 39.06g, Baza inghetata - 6.25g,  (Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din 

lapte, lapte praf degresat, smantana pulbere, stabilizator: guma de caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.), 

Stabilizator: Guma de Carruba 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 962.2 / 226.6, Grăsimi (g): 0.7 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide (g): 52.7 din care: Zaharuri

(g): 50.3, Proteine (g): 1.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 962.2 / 226.6, Grăsimi (g): 0.7 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide (g): 52.7 din care: Zaharuri

(g): 50.3, Proteine (g): 1.9, Sare (g): 0.1

Alergeni

Lapte

*provenit din produse congelate

Inghetata vanilie (100.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 48.24ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Smantana 32% Performance - 15.80g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 12.29g,  (Oua), Zahăr - 10.53g, Galbenuș de ou pasteurizat - 5.27g,  

(Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Baza 

inghetata - 3.95g,  (Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, lapte praf degresat, smantana pulbere, stabilizator: guma de 

caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.), Sirop de glucoză - 2.20g,  (Sirop de glucoză), Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 1.36g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Gelatina 200 Bloom - 0.22g,  (Gelatina A 

obtinuta din piele de porc), Sare - 0.14g, Conservant: Sorbat de potasiu, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Stabilizator: Guma de Carruba, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 771.6 / 184.3, Grăsimi (g): 10 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 17.5 din care: Zaharuri

(g): 16.8, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 771.6 / 184.3, Grăsimi (g): 10 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 17.5 din care: Zaharuri

(g): 16.8, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.3

Alergeni

Ouă, Lapte



Inghetata zmeura (100.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 72ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Zahăr - 14g, Smantana 32% Performance - 9g,  (smantana din lapte 

de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Lapte praf integral laborator - 2.60ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), 

Baza inghetata - 2.40g,  (Zahar de trestie rafinat si brun, proteine din lapte, lapte praf degresat, smantana pulbere, stabilizator: 

guma de caruba; fibre vegetale, sare, extract natural de vanilie.), Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Guma de Carruba 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 650.6 / 154.9, Grăsimi (g): 6.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.2, Glucide (g): 20.2 din care: Zaharuri

(g): 20.2, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 650.6 / 154.9, Grăsimi (g): 6.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.2, Glucide (g): 20.2 din care: Zaharuri

(g): 20.2, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Lapte

Macarons (100.00 g)

Faina migdale extra - 18.90g, Zahăr pudră - 18.30g, Zahăr - 18.30g, Smantana 32% Performance - 16.70g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 13.70g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, 

boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Oua consum - 10.90g,  (Oua), Frisca vegetala 

Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si 

decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), gelatina - 0.10g, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1768.4 / 421.3, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 9, Glucide (g): 47.3 din care: Zaharuri

(g): 44.1, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1768.4 / 421.3, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 9, Glucide (g): 47.3 din care: Zaharuri

(g): 44.1, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Mini arancia (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 42.39g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Smantana 32% Performance - 14.83g,  (smantana din lapte de vaca, 

agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 13.82g, Oua consum - 8.84g,  (Oua), Faina  T 55 - 7.37g,  (Amestec de grâu de țară 

aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Crema de portocale Cremirca Arancia - 5.52g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, 

amidon modificat, suc de portocale (3,5 %), regulator de aciditate: E330, unt de cacao, arome, conservant: E202, emulgator: E472e, 

coloranți: betacaroten și E171.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2.76g,  (Preparat pe baza de grasimi 

vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea soarelui - 

1.47ml, Sirop de glucoză - 1.19g,  (Sirop de glucoză), gelatina - 0.46g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.27g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.27g, coaja de portocala* - 0.27g, Otet de mere / Otet de vin - 

0.18ml, Aroma rom Marin Braun - 0.09g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Sare - 0.09g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, 

Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1401.8 / 336.5, Grăsimi (g): 8.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 61.5 din care:

Zaharuri (g): 51.1, Proteine (g): 2.7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1401.8 / 336.5, Grăsimi (g): 8.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 61.5 din care:

Zaharuri (g): 51.1, Proteine (g): 2.7, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Mini ciocolata de casa (100.00 g)

Lapte praf integral laborator - 50.05ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Zahăr - 19.63g, Unt 82% - 15.10g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Cremă Toffee/Caramel - 9.43g,  (Sirop de glucoză, lapte degresat condensat îndulcit, zahăr, apă, unt 

de cacao, amidon modificat, agent de îngroşare: agar-agar, arome, emulgatori: E471 şi lecitină de floarea soarelui, sare, acidifiant: 

acid citric, conservant: sorbat de potasiu.), Miez de nuca (Conține Nuci) - 3.06g, Pudră de cacao - 1.51g, Arahide caramelizate 

granulate - 1.22g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Colorant: Caramel III-amoniac, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Corector de aciditate: Acid citric, Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2097.6 / 505.8, Grăsimi (g): 28.9 din care: Acizi grași saturați (g) 18, Glucide (g): 47.3 din care:

Zaharuri (g): 46.8, Proteine (g): 14.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2097.6 / 505.8, Grăsimi (g): 28.9 din care: Acizi grași saturați (g) 18, Glucide (g): 47.3 din care:

Zaharuri (g): 46.8, Proteine (g): 14.3, Sare (g): 0.5

Alergeni

Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Mini eclere cu vanilie (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 31.83g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Oua consum - 14.70g,  (Oua), Faina  T 55 - 14.34g,  (Amestec de 

grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), 

amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 9.79ml, Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 7.34g,  (Zahar, ulei 

vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține 

Soia, Lapte, Nuci)), Lapte praf integral laborator - 6.53ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Zahăr - 4.48g, Lapte Elle Vire 

3.6% - 4.08ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Margarina Argenta Pastry - 1.63g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Galbenuș de ou pasteurizat - 1.63g,  (Gălbenuș de ou de 

găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Amidon de porumb - 1.63g, 

Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.81g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, 

pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Unt 82% - 0.81g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Sare - 

0.28g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.08g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Vanilie 

păstaie - 0.04g,  (Vanilie păstaie.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii 

grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1608.8 / 399.5, Grăsimi (g): 18.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 50.7 din care:

Zaharuri (g): 35.6, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1608.8 / 399.5, Grăsimi (g): 18.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 50.7 din care:

Zaharuri (g): 35.6, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.4

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Mini lemon (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 39.79g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Smantana 32% Performance - 15.65g,  (smantana din lapte de vaca, 

agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 12.97g, Oua consum - 8.30g,  (Oua), Crema de lamaie Cremirca Limone - 6.92g,  

(zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, 

acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Faina  T 55 - 6.92g,  (Amestec de grâu 

de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Sirop de glucoză - 2.59g,  (Sirop de glucoză), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2.59g,  (Preparat pe 

baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de 

floarea soarelui - 2.59ml, gelatina - 0.43g, Coaja de lamaie* - 0.25g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.25g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.25g, Otet de mere / Otet de vin - 0.17ml, Sare - 0.08g, Aroma 

rom Marin Braun - 0.08g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de 

titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, 

Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, 

Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil 

succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1423.5 / 341.7, Grăsimi (g): 9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 59.9 din care: Zaharuri

(g): 49.7, Proteine (g): 2.6, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1423.5 / 341.7, Grăsimi (g): 9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 59.9 din care: Zaharuri

(g): 49.7, Proteine (g): 2.6, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Mini pavlova (100.00 g)

Zahăr - 24.88g, Smantana 32% Performance - 22.66g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua 

consum - 18.09g,  (Oua), Zahăr pudră - 13.57g, Branza mascarpone Elle&Vire - 13.57g,  (smântană, lactoză, proteine din lapte, 

zahăr, agenți de îngroșare: caragenan, corector de aciditate: acid lactic), Afine - 6.78g, gelatina - 0.45g, Corector de aciditate: Acid 

lactic, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1319.9 / 314.5, Grăsimi (g): 15 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 40.5 din care: Zaharuri

(g): 39.9, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1319.9 / 314.5, Grăsimi (g): 15 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 40.5 din care: Zaharuri

(g): 39.9, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Lapte



Mini tarte cu cirese (100.00 g)

Coji tarte (Conține Gluten, Lapte, Ouă) - 30.22g,  (făină de grâu, zahăr, UT (11,1%), margarină vegetală ((grăsimi vegetale: palmier; 

apă, ulei vegetal: floarea soarelui, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași E471, sare, arome, regulator de aciditate: acid 

citric E330) )), OU, sirop de zahăr invertit cristalizat aromat cu miere, malț DE ORZ, aromă, coloranți: carmin (E 120), colorant E120 

(acid carminic, maltodextrină, conținut de aluminiu (max 1,5%)), sare, aromă de căpșuni ( 0,1%) (Conține Gluten, Lapte, Ouă)), 

Crema de lamaie Cremirca Limone - 23.27g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon 

modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si 

E171.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 20.92g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala 

de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Cirese Confiate Rosii (Conține Nuci) - 18.59g,  (Cirese 

intregi, apa, sirop glucoza, zahar, corector aciditate, acid citric, aroma migdala, colorant (Conține Nuci)), Smantana 32% 

Performance - 5.81g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 1.16g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.03g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Acid carminic, Caroteni, 

Dioxid de titan, Aluminiu, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si 

digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Acid 

citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză 

de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1256.4 / 341, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.4, Glucide (g): 49.8 din care:

Zaharuri (g): 36.4, Proteine (g): 2.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1256.4 / 341, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.4, Glucide (g): 49.8 din care:

Zaharuri (g): 36.4, Proteine (g): 2.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Mini tarte cu fructe (100.00 g)

Coji tarte (Conține Gluten, Lapte, Ouă) - 20.98g,  (făină de grâu, zahăr, UT (11,1%), margarină vegetală ((grăsimi vegetale: palmier; 

apă, ulei vegetal: floarea soarelui, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași E471, sare, arome, regulator de aciditate: acid 

citric E330) )), OU, sirop de zahăr invertit cristalizat aromat cu miere, malț DE ORZ, aromă, coloranți: carmin (E 120), colorant E120 

(acid carminic, maltodextrină, conținut de aluminiu (max 1,5%)), sare, aromă de căpșuni ( 0,1%) (Conține Gluten, Lapte, Ouă)), 

Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 13.94g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de 

vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Crema de lamaie Cremirca Limone - 11.94g,  (zahăr, sirop de 

glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, 

arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Gem de caise - 11.94g,  (Caise, zahăr, sirop de 

glucoză, acidifiant: acid citric, agent gelifiant: pectină), Smantana 32% Performance - 11.62g,  (smantana din lapte de vaca, agent 

de inrosare: caragenan: vegetal), Kiwi - 11.62g, Coacaze rosii - 9.36g, Afine* - 6.13g, Zahăr - 2.38g, Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.09g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Acid carminic, Caroteni, Dioxid de 

titan, Aluminiu, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, 

Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Antioxidant: Acid citric, Corector de 

aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1094.2 / 261.4, Grăsimi (g): 12.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.7, Glucide (g): 34.9 din care:

Zaharuri (g): 24.4, Proteine (g): 2.4, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1094.2 / 261.4, Grăsimi (g): 12.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.7, Glucide (g): 34.9 din care:

Zaharuri (g): 24.4, Proteine (g): 2.4, Sare (g): 0

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Mini violete (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 36.90g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Zahăr - 14.82g, Smantana 32% Performance - 14.76g,  (smantana 

din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 11.80g,  (Zahăr, pastă de cacao, 

unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Faina  T 55 - 8.85g,  (Amestec de grâu de 

țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Oua consum - 6.19g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui - 2.21ml, Sirop de glucoză - 1.47g,  (Sirop de glucoză), Pudră de cacao 

- 1.47g, Aroma rom Marin Braun - 1.03g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), coaja de portocala - 0.22g, Otet de mere / Otet de vin - 

0.14ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Emulsifiant: Lecitine, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: 

Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1546.7 / 371.2, Grăsimi (g): 11.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 62.8 din care:

Zaharuri (g): 50.9, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1546.7 / 371.2, Grăsimi (g): 11.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 62.8 din care:

Zaharuri (g): 50.9, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

Pasca cu branza (100.00 g)

Brânză de vaci proaspăta - 45.32g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Zahăr - 13.29g, Faina  T 55 - 10.39g,  (Amestec de grâu de țară 

aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Oua consum - 10.32g,  (Oua), Stafide - 10g, Margarina Argenta Pastry - 3.90g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 2.58g, coaja de portocala* - 1.90g, Unt 82% - 

1.80g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Sare - 0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Otet de mere / Otet de 

vin - 0.10ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului 

ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de 

îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, 

Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 953.6 / 254.7, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 32.4 din care: Zaharuri

(g): 23.6, Proteine (g): 8.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 953.6 / 254.7, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 32.4 din care: Zaharuri

(g): 23.6, Proteine (g): 8.3, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Pasca cu ciocolata (100.00 g)

Faina  T 55 - 14g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 13g,  (Oua), Margarina Argenta Pastry - 12g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Lapte praf integral laborator - 

10.09ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Amidon de porumb - 7.55g, Pudră de cacao - 7.55g, Ciocolata cuvertura Guanja 

Lactee - 6.40g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de 

vanilie.), Ulei de floarea soarelui - 5.40ml, Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 4.90g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. 

Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 4.90g,  

(Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Crema de 

ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4.90g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% 

unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Unt 82% - 4.90g,  (lapte de vaca pasteurizat, 

culturi de sare), Zahăr pudră - 3.60g, coaja de portocala* - 0.50g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Agent de afânare: Bicarbonat de 

sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de 

tocoferol, Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor 

grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1649.2 / 483.6, Grăsimi (g): 32.9 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 16.9, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1649.2 / 483.6, Grăsimi (g): 32.9 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 16.9, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.3

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate

Pasca cu smantana (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 49g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 14.10g, Faina  T 

55 - 13g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid 

ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 12g,  (Oua), Stafide - 8.30g, coaja de portocala - 2g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, 

Sare - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: Propilenglicol, Agent de tratare a 

făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1299.1 / 311.6, Grăsimi (g): 18.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11.7, Glucide (g): 31.3 din care:

Zaharuri (g): 20.9, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1299.1 / 311.6, Grăsimi (g): 18.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11.7, Glucide (g): 31.3 din care:

Zaharuri (g): 20.9, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Lapte



Prajitura Amandina (120.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 30g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Oua consum - 20g,  (Oua), Zahăr - 20g, Ciocolată neagră Magro 

(Conține Soia) - 15g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține 

Soia)), Faina  T 55 - 10g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Smantana 32% Performance - 10g,  (smantana din lapte de vaca, agent de 

inrosare: caragenan: vegetal), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 6g,  (Zahar, ulei vegetal 

(floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, 

Lapte, Nuci)), Ulei de floarea soarelui - 2ml, Sirop de glucoză - 2g,  (Sirop de glucoză), Rom - 1g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 1g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, 

UHT (Conține Soia, Lapte)), coaja de portocala* - 1g, Pudră de cacao - 1g, Otet de mere / Otet de vin - 0.50ml, Aroma rom Marin 

Braun - 0.20g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, 

amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Sare - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: 

Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, 

Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1501 / 359.4, Grăsimi (g): 12 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 56.7 din care: Zaharuri

(g): 46.3, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1801.2 / 431.2, Grăsimi (g): 14.4 din care: Acizi grași saturați (g) 6.3, Glucide (g): 68 din care: Zaharuri

(g): 55.6, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Prajitura Boema (130.00 g)

Smantana 32% Performance - 40g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Fondant Atlas/Emmer - 

25g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Zahăr - 25g, Oua consum - 10g,  (Oua), Faina  T 55 - 8.50g,  (Amestec de grâu de țară aprobat 

de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), 

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 7g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală 

(vanilie). (Conține Soia)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 6g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu 

aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de glucoză - 1.80g,  (Sirop de 

glucoză), Ulei de floarea soarelui - 1.50ml, coaja de portocala* - 1g, Pudră de cacao - 1g, Rom - 0.80g, Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.50g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Aroma rom Marin Braun - 0.20g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, 

Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de 

sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil 

succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1441.8 / 345.9, Grăsimi (g): 15.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.7, Glucide (g): 47.4 din care:

Zaharuri (g): 39.5, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (130.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1874.3 / 449.7, Grăsimi (g): 20.4 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 61.6 din care:

Zaharuri (g): 51.3, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate



Prajitura Bucuresti (120.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 25g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Zahăr - 20g, Smantana 32% Performance - 13g,  (smantana din lapte 

de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 12g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, 

boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Faina  T 55 - 10g,  (Amestec de grâu de țară 

aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Oua consum - 7.50g,  (Oua), Margarina Argenta Pastry - 7g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pasta fistic - 6g,  (zahăr, migdale, nuci caju, fistic 4,7%, ulei de cocos, 

amidon de porumb, lecitină, arome,), Sirop de glucoză - 4g,  (Sirop de glucoză), Unt 82% - 4g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de 

sare), Zahăr pudră - 2.60g, Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 2.50g,  (Zahar, ulei vegetal 

(floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, 

Lapte, Nuci)), Cirese Confiate Rosii (Conține Nuci) - 2g,  (Cirese intregi, apa, sirop glucoza, zahar, corector aciditate, acid citric, 

aroma migdala, colorant (Conține Nuci)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 1.50g,  (Preparat pe baza de 

grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea 

soarelui - 1ml, Rom - 0.50g, coaja de portocala* - 0.50g, Gel neutru cristalin Braun - 0.50g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, 

emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Aroma rom Marin Braun - 0.20g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, 

agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Otet de mere 

/ Otet de vin - 0.10ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.03g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Sare - 0.01g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Curcumina, Compusi cu cupru ai clorofilelor si 

clorofilinelor, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de 

tocoferol, Acid citric, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, 

Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de 

tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1560.6 / 419.8, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 55.9 din care:

Zaharuri (g): 46, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1872.7 / 503.8, Grăsimi (g): 23.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.7, Glucide (g): 67 din care:

Zaharuri (g): 55.2, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Prajitura Caraiman (140.00 g)

Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 35g,  (Zahăr, pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă 

naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 32% Performance - 30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Zahăr - 15g, Oua consum - 15g,  (Oua), Faina  T 55 - 15g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de 

grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Miez de nuca (Conține Nuci) - 10g, 

Ulei de floarea soarelui - 5ml, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu 

aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de glucoză - 3.50g,  (Sirop de 

glucoză), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 2.50g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. 

Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 2.50g,  (Zahar, ulei 

vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține 

Soia, Lapte, Nuci)), Cafea - 1g, Sare - 0.50g, Rom - 0.50g, Aroma rom Marin Braun - 0.50g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, 

agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Colorant: 

Caroteni, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de 

aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1769 / 424, Grăsimi (g): 26.3 din care: Acizi grași saturați (g) 11.6, Glucide (g): 38.6 din care: Zaharuri

(g): 28.7, Proteine (g): 5.9, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (140.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2476.6 / 593.6, Grăsimi (g): 36.9 din care: Acizi grași saturați (g) 16.2, Glucide (g): 54 din care:

Zaharuri (g): 40.2, Proteine (g): 8.2, Sare (g): 0.6

Alergeni

Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci



Prajitura Carpati (130.00 g)

Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 25g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de 

floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Smantana 32% Performance - 25g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Oua consum - 15g,  (Oua), Zahăr - 15g, Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 10g,  (Zahăr, pastă de cacao, 

unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Faina  T 55 - 10g,  (Amestec de grâu de țară 

aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază 

(grâu).), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 6.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de 

vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Margarina Argenta Pastry - 5g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Sirop de glucoză - 3.50g,  (Sirop de 

glucoză), Zahăr pudră - 3g, Ulei de floarea soarelui - 3ml, Pasta fistic - 2g,  (zahăr, migdale, nuci caju, fistic 4,7%, ulei de cocos, 

amidon de porumb, lecitină, arome,), Unt 82% - 2g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Alune de padure Maestro - 1.50g, 

Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 1.50g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din 

soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Rom - 0.90g, coaja de portocala* - 0.50g, Aroma rom Marin Braun - 0.20g,  

(apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat 

E1450, triacetat de glicerol), Sare - 0.10g, gelatina - 0.06g, Otet de mere / Otet de vin - 0.04ml, Agent de afânare: Bicarbonat de 

sodiu, Colorant: Curcumina, Compusi cu cupru ai clorofilelor si clorofilinelor, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: 

Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, 

Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1670 / 428.4, Grăsimi (g): 27.6 din care: Acizi grași saturați (g) 15.2, Glucide (g): 37.8 din care:

Zaharuri (g): 30.6, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (130.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2171 / 556.9, Grăsimi (g): 35.9 din care: Acizi grași saturați (g) 19.7, Glucide (g): 49.1 din care:

Zaharuri (g): 39.8, Proteine (g): 6.8, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Prajitura Choux a la creme (130.00 g)

Faina  T 55 - 22g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 20g, Oua consum - 15g,  (Oua), Smantana 32% Performance - 15g,  

(smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Fructe amestecate - 10g, Ulei de floarea soarelui - 9ml, Unt 

82% - 8g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 7g,  (Zahar, ulei 

vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține 

Soia, Lapte, Nuci)), Amidon de porumb - 5g, Lapte Elle Vire 3.6% - 5ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Lapte praf integral 

laborator - 4.50ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Margarina Argenta Pastry - 2.50g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, 

floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare 

iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol 

(E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Galbenuș de ou pasteurizat - 2.30g,  (Gălbenuș de ou 

de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Frisca vegetala Dulcinea 

Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Zahăr pudră - 2g, Sare - 0.50g, Vanilie păstaie - 0.10g,  (Vanilie păstaie.), Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Mono si 

digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid 

citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză 

de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1615.9 / 401.4, Grăsimi (g): 22.9 din care: Acizi grași saturați (g) 9.7, Glucide (g): 42.5 din care:

Zaharuri (g): 25.3, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (130.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2100.7 / 521.8, Grăsimi (g): 29.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 55.3 din care:

Zaharuri (g): 32.9, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.6

Alergeni

Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci



Prajitura Donna (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 23.98g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Gel neutru cristalin 

Braun - 17g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Piure de fructul pasiunii 

congelat* - 15g,  (fructul pasiunii), Piure de mango congelat - 14g,  (mango), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 12g,  (zahăr, unt 

de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Physalis - 9g, 

Zahăr - 8g, Sirop de glucoză - 4.50g,  (Sirop de glucoză), Oua consum - 3g,  (Oua), Zahăr pudră - 3g, Unt 82% - 3g,  (lapte de vaca 

pasteurizat, culturi de sare), Galbenuș de ou pasteurizat - 3g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de 

aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Piure kalamansi congelat* - 2g,  (kalamansi), Faina migdale extra - 2g, 

Fistic - 0.30g, gelatina - 0.10g, Pasta fistic - 0.10g,  (zahăr, migdale, nuci caju, fistic 4,7%, ulei de cocos, amidon de porumb, lecitină, 

arome,), Sare - 0.01g, Pectină (E440) - 0.01g, Colorant: Curcumina, Compusi cu cupru ai clorofilelor si clorofilinelor, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Mono si digliceride acizilor grasi, Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: 

Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1135.3 / 271.9, Grăsimi (g): 15.2 din care: Acizi grași saturați (g) 8.8, Glucide (g): 30.8 din care:

Zaharuri (g): 25.7, Proteine (g): 2.8, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1362.4 / 326.3, Grăsimi (g): 18.2 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 37 din care:

Zaharuri (g): 30.8, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0

Alergeni

Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Fructe si Frisca (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 42.55g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Fructe amestecate - 

11.15g, Făină de grâu - 8.50g, Oua consum - 6.80g,  (Oua), Kiwi - 5.30g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 

5.30g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, 

Lapte)), Pudră de cacao - 4.80g, Portocale - 3.20g,  (Portocale), Căpșuni sălbatice - 2.65g, Cirese Confiate Rosii (Conține Nuci) - 

2.15g,  (Cirese intregi, apa, sirop glucoza, zahar, corector aciditate, acid citric, aroma migdala, colorant (Conține Nuci)), Coacăze - 

1.60g, Ulei de floarea soarelui - 1.60ml, Zmeură - 1.06g, Afine - 0.85g,  (Afine), Physalis - 0.80g, Mure - 0.63g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.31g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Coaja de lamaie* - 0.21g, Rom - 

0.20g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Sirop de glucoză - 0.10g,  (Sirop de glucoză), Aroma rom Marin Braun - 0.05g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Sare - 0.04g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, 

Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, 

Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de 

Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1141.8 / 279.8, Grăsimi (g): 20 din care: Acizi grași saturați (g) 12.4, Glucide (g): 21.8 din care:

Zaharuri (g): 10.4, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1141.8 / 279.8, Grăsimi (g): 20 din care: Acizi grași saturați (g) 12.4, Glucide (g): 21.8 din care:

Zaharuri (g): 10.4, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Prajitura Mousse Cafea (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 36g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cu lapte 32% 

Prestige - 17.70g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Zahăr - 13.30g, Frisca 

vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 8.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru 

umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de glucoză - 7.50g,  (Sirop de glucoză), Ciocolata cu lapte  Marathon - 

7.50g,  (Zahăr, masa de cacao, unt de cacao, lapte praf, lapte praf degresat, lecitina de soia, aromă naturală de vanilie.), Ciocolata 

cuvertura Guanja Lactee - 5.80g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, 

extract natural de vanilie.), Lapte condensat - 5.45ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Lapte Elle Vire 3.6% - 4ml,  (Lapte conținut de 

grăsime 3.6%), Ciocolata mirror caramel - 4g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de 

îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 4g,  

(Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), 

Galbenuș de ou pasteurizat - 3g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant 

(E202), emulsifiant (E471).), Cafea - 1g, Oua consum - 1g,  (Oua), Faina  T 55 - 0.50g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de 

industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), gelatina - 

0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Pudră de 

cacao - 0.10g, Ulei de floarea soarelui - 0.10ml, Gelatina 200 Bloom - 0.10g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma rom 

Marin Braun - 0.05g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Otet de mere / Otet de vin - 0.05ml, Sare - 0.05g, Rom - 0.05g, Agent 

de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, 

Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, 

Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1637.3 / 392.3, Grăsimi (g): 24 din care: Acizi grași saturați (g) 15.5, Glucide (g): 39.5 din care:

Zaharuri (g): 36.5, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1964.8 / 470.8, Grăsimi (g): 28.8 din care: Acizi grași saturați (g) 18.6, Glucide (g): 47.4 din care:

Zaharuri (g): 43.8, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Tort Fructul Pasiunii (100.00 g)

Mango - 13.70g, Pralicrac Citron (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 12.32g,  (Zahăr, grăsimi și uleiuri vegetale (rapiță, unt de cacao, 

floarea soarelui), făină de orez, MIGDALE (11%), LAPTE praf degresat, sirop de glucoză, suc concentrate de lămâie (min. 1%), pulpă 

uscată de lamâie, aromă naturală, extract de rădăcină de turmeric, sare, emulgator (lecitină de SOIA). (Conține Soia, Lapte, Nuci)), 

Piure de zmeura congelat - 10.95g,  (zmeura, sirop de zahar invertit), Smantana Frisca Performance 35% - 9.60g,  (Smântână din 

lapte de vacă, agent de îngroșare: caragenan), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 8.25g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, 

boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Fructe proaspete - 6.85g,  (Mix de fructe 

proaspete), Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 4.80ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Piure de fructul pasiunii congelat - 

4.44g,  (fructul pasiunii), Piure de cocos congelat - 3.42g,  (nuca de cocos 80%, apa.), Gel neutru cristalin Braun - 3.42g,  (Sirop de 

glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Unt 82% grasime - 3.08g,  (UNT obtinut din 

SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Oua consum - 3.02g,  (Oua), Zahăr - 2.39g, Ciocolata 

alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 2.05g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. 

Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Fructul pasiunii - 2.05g, Faina de migdale - 1.50g, Făină de grâu - 1.36g, Piure Yuzu 

- 1.36g,  (piure 100% yuzu), Lichior Malibu (Conține Nuci) - 1.02g,  (Rom alb (distilat de trestie de zahăr), apă, zahăr, aromă (cu 

extract de nucă de cocos). (Conține Nuci)), Piure de mango congelat - 0.85g,  (mango), Ciocolata mirror caramel - 0.85g,  (Caramel 

97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, 

coloranți: E120.), Galbenuș de ou pasteurizat - 0.68g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate 

(E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Zahăr alb cristalin - 0.68g,  (Zahăr alb din sfeclă de zahăr.), Zahar brun - 0.68g, 

Pectină (E440) - 0.41g, Gelatina 200 Bloom - 0.27g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Colorant: Acid carminic, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Acid citric, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Mono si digliceride acizilor grasi, Corector de 

aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Agar-agar, Glicerol, Stabilizator: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1121.5 / 268.5, Grăsimi (g): 16.4 din care: Acizi grași saturați (g) 8.5, Glucide (g): 25.9 din care:

Zaharuri (g): 20.4, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1121.5 / 268.5, Grăsimi (g): 16.4 din care: Acizi grași saturați (g) 8.5, Glucide (g): 25.9 din care:

Zaharuri (g): 20.4, Proteine (g): 3.6, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Tort Iaurt si Lamaie (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 33.60g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Crema de lamaie 

Cremirca Limone - 14.40g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de 

lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Zahăr - 

12.60g, Iaurt 10% grasime - 12.57g,  (100% LAPTE de vaca, integral, pasteurizat, SMANTANA, culturi lactice.), Fructe proaspete - 

7.13g,  (Mix de fructe proaspete), Oua consum - 6.71g,  (Oua), Gel neutru cristalin Braun - 4.19g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, 

emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3.35g,  (Preparat 

pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Făină de 

grâu - 2.93g, Ulei de floarea soarelui - 0.83ml, Sirop de glucoză - 0.58g,  (Sirop de glucoză), Gelatina 200 Bloom - 0.41g,  (Gelatina A 

obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.25g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Sare - 0.16g, Otet de mere / Otet de vin - 0.08ml, Coaja de lamaie* - 0.08g, Rom - 0.08g, Agent de afânare: 

Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, 

Agar-agar, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi 

graşi, Acid citric, Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Glicerol, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1130.9 / 270.7, Grăsimi (g): 15.9 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 28.7 din care:

Zaharuri (g): 24.6, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1130.9 / 270.7, Grăsimi (g): 15.9 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 28.7 din care:

Zaharuri (g): 24.6, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Tort Lemon Crocant (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 22.07g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 20.40g, Pralin 

ciocolata albă Delicrisp - 14.35g,  (Ciocolată albă 38% (<b>lapte praf, zahăr, zer de lapte praf, unt de cacao, grăsime anhidră din 

lapte, emulsifiant: lecitina din soia, extract natural de vanilie), pudră de biscuiți 24% ( faină de grâu, zahăr, lapte praf degresat, 

faină de orz, sare), ulei vegetal (ulei de palmier, ulei de floarea soarelui, ulei de cocos), zahăr.), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 

13.75g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), 

Oua consum - 13.55g,  (Oua), Făină de grâu - 13.15g, Ulei de floarea soarelui - 1.47ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.98g,  

(Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.14ml, Agent de afânare: 

Bicarbonat de sodiu, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1664.6 / 397.7, Grăsimi (g): 21.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 45.1 din care:

Zaharuri (g): 33.3, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1664.6 / 397.7, Grăsimi (g): 21.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 45.1 din care:

Zaharuri (g): 33.3, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Prajitura Mousse Cappuccino (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 38.88g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cu lapte 32% 

Prestige - 23g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Zahăr - 13g, Pralin caramel 

Delicrisp - 13g,  (Ciocolată albă 28% (<b>lapte praf integral, zahăr, unt de cacao, emulgator lecitină de soia, aromă naturală de 

vanilie.),

biscuiţi 

mărunţiţi fin 21,4% (făină de grâu, zahăr, unt concentrat, lapte praf degresat, făină de malţ de orz, sare) ulei 

vegetal (palmier, floarea-sorelui, seminţe de palmier, cocos), zahăr, zer de lapte praf, migdale, unt concentrat, caramel, fleur de sel 

(sare de mare), emulgator lecitină de soia, sare, arome.), Lapte condensat - 8ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Sirop de glucoză - 5g,  

(Sirop de glucoză), Galbenuș de ou pasteurizat - 5g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate 

(E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Arahide caramelizate granulate - 4g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel 

amoniacal).), Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 2g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: 

Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Alune de padure Maestro - 2g, Faina  T 55 - 1.50g,  (Amestec de 

grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), 

amilază (grâu).), Oua consum - 1g,  (Oua), Ciocolata mirror caramel - 1g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), 

amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Cafea - 0.90g, gelatina - 

0.50g, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 0.50g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de 

floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Ulei de floarea soarelui - 0.30ml, Pudră de cacao - 0.10g, Gelatina 200 Bloom - 0.10g,  

(Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.01g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, 

apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.01ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caramel 

III-amoniac, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, 

Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1766.8 / 423.7, Grăsimi (g): 26.7 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 39.6 din care:

Zaharuri (g): 36, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2120.1 / 508.4, Grăsimi (g): 32 din care: Acizi grași saturați (g) 17.8, Glucide (g): 47.5 din care:

Zaharuri (g): 43.2, Proteine (g): 6.9, Sare (g): 0.3

Alergeni

Gluten, Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci



Tort Marigot (100.00 g)

Mere - 26g, Smantana 32% Performance - 22.10g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 

10.25g, Oua consum - 9.44g,  (Oua), Fructe proaspete - 8.66g,  (Mix de fructe proaspete), Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 

4.72ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Ciocolata alba Dulcey 32% Valrhona - 4.33g,  (unt de cacao, zahăr, lapte praf integral, 

lapte degresat uscat, zer, unt, emulgator: soia, lecitină, extract natural de vanilie), Panna Cotta - 4.33g, Ciocolata cuvertura Guanja 

Lactee - 2.36g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de 

vanilie.), Zahăr pudră - 1.96g, Crema de alune de pădure praline - 1.57g,  (Alune de pădure, zahăr.), Alune de padure - 1.57g, Făină 

de grâu - 0.78g, Cafea - 0.55g, Gelatina 200 Bloom - 0.39g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Unt 82% grasime - 0.39g,  (UNT 

obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Zahar invertit - 0.31g,  (Sirop de glucoza, 

sirop de fructoza), Scorțișoară - 0.11g, Sare Lamaie - 0.11g,  (Acid Citric), Sare - 0.07g, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: 

Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 966.6 / 231.6, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 19.9 din care:

Zaharuri (g): 20.5, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 966.6 / 231.6, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 19.9 din care:

Zaharuri (g): 20.5, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Nuci



Prajitura Mousse Ciocolata (120.00 g)

Smantana 32% Performance - 32g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 18g, Ciocolata 

neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 15g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara 

gluten (Conține Soia)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 13g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu 

aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata neagra Uganda 78% - 11.50g,  

(masă de cacao (origine Italia, boabe de cacao din Uganda), zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao, 

extract de vanilie. Fara gluten), Ciocolata mirror caramel - 8g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon 

modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Galbenuș de ou pasteurizat - 7g,  

(Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Oua 

consum - 6g,  (Oua), Faina  T 55 - 6g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Pudră de cacao - 2.50g, Ulei de floarea soarelui - 0.50ml, gelatina 

- 0.10g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 

0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici 

ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, 

Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1609.5 / 386.4, Grăsimi (g): 24.9 din care: Acizi grași saturați (g) 15.8, Glucide (g): 33.9 din care:

Zaharuri (g): 27.4, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1931.4 / 463.7, Grăsimi (g): 29.9 din care: Acizi grași saturați (g) 19, Glucide (g): 40.7 din care:

Zaharuri (g): 32.8, Proteine (g): 6.5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

Prajitura Pavlova (110.00 g)

Zahăr - 25g, Smantana 32% Performance - 25g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 

20g,  (Oua), Branza mascarpone Elle&Vire - 15g,  (smântană, lactoză, proteine din lapte, zahăr, agenți de îngroșare: caragenan, 

corector de aciditate: acid lactic), Zahăr pudră - 15g, Afine - 7.50g,  (Afine), gelatina - 2.50g, Corector de aciditate: Acid lactic, Agent 

de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1317.8 / 314.1, Grăsimi (g): 15.1 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 38.7 din care:

Zaharuri (g): 38.1, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1449.5 / 345.5, Grăsimi (g): 16.6 din care: Acizi grași saturați (g) 10.5, Glucide (g): 42.5 din care:

Zaharuri (g): 41.9, Proteine (g): 5.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Lapte



Prajitura Pralineta (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 22g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 22g, Crema de 

lamaie Cremirca Limone - 15g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de 

lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Oua 

consum - 11g,  (Oua), Pralin caramel Delicrisp - 10.89g,  (Ciocolată albă 28% (<b>lapte praf integral, zahăr, unt de cacao, emulgator 

lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.),

biscuiţi 

mărunţiţi fin 21,4% (făină de grâu, zahăr, unt concentrat, lapte praf degresat, 

făină de malţ de orz, sare) ulei vegetal (palmier, floarea-sorelui, seminţe de palmier, cocos), zahăr, zer de lapte praf, migdale, unt 

concentrat, caramel, fleur de sel (sare de mare), emulgator lecitină de soia, sare, arome.), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține 

Soia) - 7g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Nucă 

de cocos (Conține Nuci) - 6g,  (Nucă de cocos (Conține Nuci)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  

(Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), 

Galbenuș de ou pasteurizat - 1g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant 

(E202), emulsifiant (E471).), Faina  T 55 - 1g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), gelatina - 0.01g, Ulei de floarea soarelui - 

0.01ml, Sirop de glucoză - 0.01g,  (Sirop de glucoză), Sare - 0.01g, Rom - 0.01g, Sare Lamaie - 0.01g,  (Acid Citric), Aroma rom Marin 

Braun - 0.01g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, 

amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.01g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.01ml, Coaja de lamaie* - 0.01g, Agent de afânare: Bicarbonat de 

sodiu, Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, 

Mono si digliceride acizilor grasi, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent 

de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1541 / 367.9, Grăsimi (g): 20.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 41.3 din care:

Zaharuri (g): 38.3, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1541 / 367.9, Grăsimi (g): 20.4 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 41.3 din care:

Zaharuri (g): 38.3, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Arahide, Nuci

*provenit din produse congelate



Prajitura Savarina (140.00 g)

Frișcă (Conține Lapte) - 64g, Zahăr - 32g, Faina  T 55 - 15g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 8.50g,  (Oua), Sirop de 

glucoză - 7.30g,  (Sirop de glucoză), Gem de caise - 4.50g,  (Caise, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent gelifiant: 

pectină), Unt 82% - 4.50g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Miere - 2.70g, Ulei de floarea soarelui - 1ml, Drojdie - 0.30g, 

coaja de portocala* - 0.10g, Sare - 0.10g, Antioxidant: Acid citric, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata, Emulsifiant: 

Monostearat de sorbitan, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1350.1 / 320.9, Grăsimi (g): 14.2 din care: Acizi grași saturați (g) 8.4, Glucide (g): 44.2 din care:

Zaharuri (g): 32.7, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (140.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1890.2 / 449.3, Grăsimi (g): 19.9 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 61.8 din care:

Zaharuri (g): 45.8, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Tort Miami (100.00 g)

Pralicrac Citron (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 15.60g,  (Zahăr, grăsimi și uleiuri vegetale (rapiță, unt de cacao, floarea soarelui), făină 

de orez, MIGDALE (11%), LAPTE praf degresat, sirop de glucoză, suc concentrate de lămâie (min. 1%), pulpă uscată de lamâie, 

aromă naturală, extract de rădăcină de turmeric, sare, emulgator (lecitină de SOIA). (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Piure de zmeura 

congelat - 11.63g,  (zmeura, sirop de zahar invertit), Smantana 32% Performance - 11.28g,  (smantana din lapte de vaca, agent de 

inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata alba Dulcey 32% Valrhona - 10.38g,  (unt de cacao, zahăr, lapte praf integral, lapte 

degresat uscat, zer, unt, emulgator: soia, lecitină, extract natural de vanilie), Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 8.12ml,  (Lapte 

conținut de grăsime 1.55%), Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 6.32g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de 

lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Zahăr - 5.41g, Cremă Toffee/Caramel - 3.61g,  

(Sirop de glucoză, lapte degresat condensat îndulcit, zahăr, apă, unt de cacao, amidon modificat, agent de îngroşare: agar-agar, 

arome, emulgatori: E471 şi lecitină de floarea soarelui, sare, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu.), Crema de 

ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 3.16g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% 

unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Zahăr pudră - 3.13g, Unt 82% grasime - 

2.70g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Ulei de porumb - 2.70ml, Frisca 

vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2.70g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru 

umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Oua consum - 2.16g,  (Oua), Făină de grâu - 1.62g, Ciocolata mirror caramel 

- 1.35g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, 

arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Mure - 1.35g, Sirop de glucoză - 1.17g,  (Sirop de glucoză), Galbenuș de ou pasteurizat - 

1.08g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), 

Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 0.90g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de 

floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), gelatina - 0.90g, Căpșuni sălbatice - 0.81g, Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) 

- 0.67g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Coacăze 

negre - 0.54g, Gelatina 200 Bloom - 0.31g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Pectină (E440) - 0.27g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.13g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Acid carminic, Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, 

esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de 

îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, 

Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1625.7 / 389.3, Grăsimi (g): 24.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.7, Glucide (g): 36.3 din care:

Zaharuri (g): 29.6, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1625.7 / 389.3, Grăsimi (g): 24.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.7, Glucide (g): 36.3 din care:

Zaharuri (g): 29.6, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Arahide, Nuci



Tort Monte Carlo (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 18.68g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Pralin ciocolata albă 

Delicrisp - 18.68g,  (Ciocolată albă 38% (<b>lapte praf, zahăr, zer de lapte praf, unt de cacao, grăsime anhidră din lapte, 

emulsifiant: lecitina din soia, extract natural de vanilie), pudră de biscuiți 24% ( faină de grâu, zahăr, lapte praf degresat, faină de 

orz, sare), ulei vegetal (ulei de palmier, ulei de floarea soarelui, ulei de cocos), zahăr.), Ciocolata mirror caramel - 16.46g,  (Caramel 

97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, 

coloranți: E120.), Crema de lamaie Cremirca Limone - 11.12g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat 

îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, 

coloranti: beta caroten si E171.), Fructe proaspete - 9.78g,  (Mix de fructe proaspete), Zahăr - 8.93g, Oua consum - 3.98g,  (Oua), 

Făină de grâu - 3.57g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3.11g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu 

aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 2.66g, 

 (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), 

Gelatina 200 Bloom - 1.60g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Ulei de floarea soarelui - 0.57ml, Sirop de glucoză - 0.44g,  

(Sirop de glucoză), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.17g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Coaja de lamaie* - 0.07g, Rom - 0.07g, Otet de mere / Otet de vin - 0.05ml, Sare Lamaie - 0.02g,  (Acid Citric), 

Aroma rom Marin Braun - 0.01g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, 

maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, 

Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si 

digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Acid 

citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, 

Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1409.3 / 336.4, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 8.8, Glucide (g): 42.8 din care:

Zaharuri (g): 36.3, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1409.3 / 336.4, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 8.8, Glucide (g): 42.8 din care:

Zaharuri (g): 36.3, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Mousse de Capsuni (100.00 g)

Pralin cu fructe roșii Delicrisp - 13.27g,  (ciocolată albă 28% (<b>lapte praf integral, zahăr, unt de cacao, emulgator: lecitină de soia, 

aromă naturală de vanilie), ulei vegetal (palmier, floarea-soarelui, sâmburi de palmier, nucă de cocos), zahăr, crepes fin fărâmițate 

15% (făină de grâu, zahăr, grăsime lactată anhidră, lapte praf degresat, făină de malț de orz, sare), zer praf, fructe roșii 

deshidratate (zmeură 2. 8%, căpșuni 1%), grăsime lactată anhidră, amidon de porumb, sirop de glucoză deshidratat, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant: coșenilă, arome.), Zahăr - 12.38g, Smantana 32% Performance - 11.06g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Capsuni - 10.61g, Piure de litchi congelat - 9.29g,  (Piure de lici, zahar.), Piure de 

zmeura congelat - 6.19g,  (zmeura, sirop de zahar invertit), Ciocolata alba Zephyr (Conține Lapte, Soia) - 6.19g,  (Zahăr, unt de 

cacao, lapte praf integral, lapte praf degresat, emulsifiant: lecitină de soia. (Conține Lapte, Soia)), Lapte Elle Vire semi degresat 

1.55% - 5.30ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Oua consum - 5.30g,  (Oua), Gel neutru cristalin Braun - 4.42g,  (Sirop de 

glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Căpșuni sălbatice - 2.76g, Piure de afine salbatice 

congelat - 2.65g,  (afina salbatice 90%, apa 10%), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 2.21g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf 

integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 1.76g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Gelatina 200 Bloom - 1.59g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 0.88g,  

(Sirop de glucoză), Physalis - 0.88g, Ulei de floarea soarelui - 0.44ml, Zmeură - 0.44g, Rom - 0.44g, Afine - 0.44g,  (Afine), Coacăze - 

0.44g, Mure - 0.44g, coaja de portocala* - 0.23g, Coaja de lamaie* - 0.23g, Aroma rom Marin Braun - 0.08g,  (apa, Jamaica rom 65%, 

propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de 

glicerol), Otet de mere / Otet de vin - 0.04ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Antioxidant: Acid citric, 

Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1149.9 / 274.5, Grăsimi (g): 13.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 33.5 din care:

Zaharuri (g): 30.9, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1149.9 / 274.5, Grăsimi (g): 13.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 33.5 din care:

Zaharuri (g): 30.9, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Arahide, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Mousse de Ciocolata (100.00 g)

Ciocolata mirror caramel - 19.16g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: 

E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Smantana 32% Performance - 16.91g,  (smantana din lapte de 

vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 10.32g, Zahăr pudră - 6.91g, Ciocolata neagra Uganda 78% - 6.53g,  (masă de 

cacao (origine Italia, boabe de cacao din Uganda), zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao, extract de 

vanilie. Fara gluten), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 6.53g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină 

din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Oua consum - 6.09g,  (Oua), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, 

Lapte) - 6.09g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține 

Soia, Lapte)), Vișine* - 6.02g, Galbenuș de ou pasteurizat - 4.35g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator 

de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 2.17ml,  (Lapte conținut de 

grăsime 1.55%), Fructe proaspete - 2.17g,  (Mix de fructe proaspete), Făină de grâu - 1.74g, Pudră de cacao - 0.87g, Ulei de floarea 

soarelui - 0.87ml, Piure de visine congelat - 0.87g,  (Piure de visine, zahar.), Faina de migdale - 0.87g, Sirop de glucoză - 0.34g,  

(Sirop de glucoză), Amidon de porumb - 0.34g, Gelatina 200 Bloom - 0.30g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Unt 82% 

grasime - 0.26g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Coaja de lamaie* - 

0.13g, Rom - 0.08g, Aroma rom Marin Braun - 0.04g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, 

acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.04g,  

(Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Acid carminic, Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- 

şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Agar-agar, 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1377.3 / 328.9, Grăsimi (g): 16.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.9, Glucide (g): 39.7 din care:

Zaharuri (g): 35.5, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1377.3 / 328.9, Grăsimi (g): 16.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.9, Glucide (g): 39.7 din care:

Zaharuri (g): 35.5, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate



Tort Mousse de Zmeura (100.00 g)

Zmeura - 15.56g, Smantana Frisca Performance 35% - 12.45g,  (Smântână din lapte de vacă, agent de îngroșare: caragenan), 

Smantana 32% Performance - 10.11g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 9.88g, 

Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 8.56g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din 

soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Piure de zmeura congelat - 7.78g,  (zmeura, sirop de zahar invertit), Zahăr 

neprocesat - 6.22g, Lapte condensat - 3.11ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Căpșuni sălbatice - 3.11g, Lapte Elle Vire semi degresat 

1.55% - 2.88ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Ciocolata cu lapte 32% Prestige - 2.72g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer 

pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Piure de litchi congelat - 2.33g,  (Piure de lici, zahar.), Oua consum - 1.86g,  

(Oua), Sirop de glucoză-fructoză - 1.55g, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 1.55g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe 

de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Sirop de glucoză - 1.55g,  (Sirop de glucoză), Ciocolata 

neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 1.40g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. 

Fara gluten (Conține Soia)), Gel neutru cristalin Braun - 1.40g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, 

sorbat de potasiu.), Galbenuș de ou pasteurizat - 1.38g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate 

(E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Făină de grâu - 1.33g, Gelatina 200 Bloom - 0.93g,  (Gelatina A obtinuta din piele de 

porc), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.77g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de 

vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Amidon de porumb - 0.77g, Ulei de floarea soarelui - 0.35ml, 

Pudră de cacao - 0.23g, Sare Lamaie - 0.07g,  (Acid Citric), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Acid citric, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Mono si digliceride acizilor grasi, Datem, esterii 

lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: 

Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Agent de îngroșare: 

Caragenan, Glicerol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1200 / 286.8, Grăsimi (g): 14.9 din care: Acizi grași saturați (g) 9.3, Glucide (g): 34.6 din care: Zaharuri

(g): 24.3, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1200 / 286.8, Grăsimi (g): 14.9 din care: Acizi grași saturați (g) 9.3, Glucide (g): 34.6 din care: Zaharuri

(g): 24.3, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Nuci



Tort Padurea Neagra (100.00 g)

Smantana Frisca Performance 35% - 24.50g,  (Smântână din lapte de vacă, agent de îngroșare: caragenan), Zahăr - 16g, Branza 

mascarpone Elle&Vire - 12.60g,  (smântană, lactoză, proteine din lapte, zahăr, agenți de îngroșare: caragenan, corector de 

aciditate: acid lactic), Ciocolata mirror caramel - 11.76g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, 

agent de îngroșare: E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Visine Amerena (Conține Sulfiți) - 9.25g,  

(Visine amarena - Cireșe (49%); sirop de glucoză-fructoză; zaharoză; suc concentrat de cirese negre (5%); Regulator de aciditate: 

Acid citric E330; Colorant: Enocianin E163; Arome; conservant: dioxid de sulf E220 (ca reziduu). (Conține Sulfiți)), Oua consum - 

6.05g,  (Oua), Cremă de brânză - 4.20g,  (Lapte, sare, culturi lactice, cheag, agent de îngroșare E412), Unt 82% grasime - 4.20g,  

(UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Fructe proaspete - 4.20g,  (Mix de 

fructe proaspete), Pudră de cacao - 2g, Campari Lichior - 1.70g,  (Lichior), Făină de grâu - 1.50g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 1.13g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Aroma Migdale - 0.33g,  (Apa, amidon modificat E1422, emulgator: E472c, guma xanthan), 

Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.33g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Gelatina 200 

Bloom - 0.25g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Colorant: Acid carminic, Caroteni, Antociani, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Dioxid de sulf, Corector de aciditate: Acid lactic, Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, 

Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Guma Guar, Stabilizator: 

Caragenan, Guma de Xantan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Adipat de diAmidon acetilat 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1363.2 / 325.8, Grăsimi (g): 19.6 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 31.2, Proteine (g): 2.6, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1363.2 / 325.8, Grăsimi (g): 19.6 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 31.2, Proteine (g): 2.6, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Sulfiți



Tort Pannacotta cu Mar (100.00 g)

Mere - 42.20g, Smantana 32% Performance - 27.50g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 

10.20g, Panna Cotta Elle Vire - 7.28g,  (Smântână din lapte de vacă, zahăr lichid, gelatină de vită, aromă naturală de vanilie.), Lapte 

Elle Vire semi degresat 1.55% - 4.35ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Făină de grâu - 2.18g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 2.18g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Oua consum - 1.45g,  (Oua), Gel neutru cristalin Braun - 1.09g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, 

emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Gelatina 200 Bloom - 0.58g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), 

Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.43g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Ulei de floarea 

soarelui - 0.36ml, Scorțișoară - 0.18g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, 

Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Antioxidant: Acid citric, 

Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Stabilizator: 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 850.1 / 204.3, Grăsimi (g): 13.1 din care: Acizi grași saturați (g) 8.5, Glucide (g): 14.8 din care:

Zaharuri (g): 17.2, Proteine (g): 2, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 850.1 / 204.3, Grăsimi (g): 13.1 din care: Acizi grași saturați (g) 8.5, Glucide (g): 14.8 din care:

Zaharuri (g): 17.2, Proteine (g): 2, Sare (g): 0

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Tort Pralin Crocant (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 31.98g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 21.32g, Oua 

consum - 17.10g,  (Oua), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 10.66g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: 

Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 5.33g,  (zahăr, unt de cacao, 

lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Crema de lamaie Cremirca 

Limone - 5.33g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), 

unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Făină de grâu - 5.33g, 

Ulei de floarea soarelui - 1.59ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 1.06g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.15ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Dioxid de titan, betacaroten, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, 

Propilenglicol, Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1502.8 / 359.8, Grăsimi (g): 21.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 35.4 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1502.8 / 359.8, Grăsimi (g): 21.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 35.4 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Tort Regal cu Sampanie (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 20g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Afine - 8.50g,  (Afine), 

Piure de afine salbatice congelat - 8.50g,  (afina salbatice 90%, apa 10%), Zahăr - 8.50g, Șampanie - 7.90g, Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 6.80g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract 

natural de vanilie.), Căpșuni sălbatice - 5g, Struguri - 5g, Ulei de floarea soarelui - 4ml, Galbenuș de ou pasteurizat - 4g,  (Gălbenuș 

de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Zahăr pudră - 4g, 

Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 3.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, 

pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte condensat - 3ml,  (Lapte 55%, zahăr 45%.), Oua consum - 3g,  

(Oua), Unt 82% grasime - 2g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Sirop de 

glucoză - 2g,  (Sirop de glucoză), Gel neutru cristalin Braun - 1g,  (Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, 

sorbat de potasiu.), Unt de cacao - 1g, Gelatina 200 Bloom - 1g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Amidon de porumb - 0.50g, 

Otet de mere / Otet de vin - 0.30ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid 

acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Coaja de lamaie* - 0.10g, Rom - 0.10g, Agent de 

afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Mono si 

digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Antioxidant: Acid citric, 

Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1222.8 / 293.4, Grăsimi (g): 19.1 din care: Acizi grași saturați (g) 9.8, Glucide (g): 25.7 din care:

Zaharuri (g): 23.4, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1222.8 / 293.4, Grăsimi (g): 19.1 din care: Acizi grași saturați (g) 9.8, Glucide (g): 25.7 din care:

Zaharuri (g): 23.4, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Roche (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 17.57g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Croquant Clasic 

(Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 15.97g,  (Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; Zahăr; unt 

concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; masă de 

cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia (Conține 

Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Crema de alune de pădure praline - 8.78g,  (Alune de pădure, zahăr.), Zahăr - 8.21g, Lapte Elle Vire 

semi degresat 1.55% - 7.18ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Mascarpone Elle Vire - 7.18g,  (Smântână din lapte de vacă, 

lactoză, proteine din lapte de vacă, zahăr, aditivi alimentari: agent de îngroșare: caragenan, regulator de aciditate: acid lactic.), 

Ciocolata Caramelia 36% Valrhona - 7.18g,  (zahăr, unt de cacao, caramel 20% lapte degresat, zer, zahăr, unt, aromă naturală, praf, 

boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea soarelui)), Oua consum - 4.60g,  (Oua), Ciocolata cu lapte 32% Prestige - 3.99g,  

(Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer pudră, lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), Sirop de glucoză - 3.99g,  (Sirop de 

glucoză), Alune de padure - 3.59g, Făină de grâu - 2.54g, Ciocolata alba Edelweiss (Conține Soia, Lapte) - 1.59g,  (Zahăr, unt de 

cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) (Conține Soia, Lapte)), Arahide 

caramelizate granulate - 1.59g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 1.59g,  

(zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), 

Ciocolata mirror caramel - 1.59g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: 

E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Ulei de porumb - 1.19ml, Ulei de floarea soarelui - 0.63ml, Pudră 

de cacao - 0.31g, gelatina - 0.23g, Gelatina 200 Bloom - 0.23g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Rom - 0.11g, Coaja de 

lamaie* - 0.07g, Sare - 0.03g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.02g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caramel III-amoniac, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Corector de aciditate: Acid lactic, Acid citric, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Agent de îngroșare: 

Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: Sorbitol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1779.2 / 426.7, Grăsimi (g): 27.9 din care: Acizi grași saturați (g) 11.2, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1779.2 / 426.7, Grăsimi (g): 27.9 din care: Acizi grași saturați (g) 11.2, Glucide (g): 37.5 din care:

Zaharuri (g): 30.4, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Saint Honore (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 39.65g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 12.78g, 

Ciocolata mirror caramel - 11.50g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: 

E406, conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Crema de lamaie Cremirca Limone - 7.04g,  (zahăr, sirop de 

glucoză-fructoză, apă, lapte degresat condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, 

arome, conservant E202, emulgator E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Oua consum - 6.34g,  (Oua), Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 6.34g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract 

natural de vanilie.), Făină de grâu - 5.28g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4.84g,  (Preparat pe baza de 

grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Ulei de floarea 

soarelui - 1.98ml, Gelatina 200 Bloom - 1.76g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 0.96g,  (Sirop de glucoză), 

Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 0.88ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.26g,  

(Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.17g, Sare - 0.08g, Coaja de lamaie* - 0.08g, Otet de 

mere / Otet de vin - 0.04ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Acid carminic, Caroteni, Dioxid de titan, betacaroten, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, Datem, esterii 

lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, 

Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1429.5 / 342.3, Grăsimi (g): 20.7 din care: Acizi grași saturați (g) 12.5, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 29.3, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1429.5 / 342.3, Grăsimi (g): 20.7 din care: Acizi grași saturați (g) 12.5, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 29.3, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Tort Sanfredo (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 46.90g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 17.80g, 

Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 8.50g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de 

vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Oua consum - 5.10g,  (Oua), Lapte Elle Vire semi degresat 1.55% - 5.10ml,  (Lapte conținut de 

grăsime 1.55%), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 4.25g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: 

lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Alune de padure - 4.25g, Făină de grâu - 3.12g, Pudră de cacao - 2.12g, Ulei 

de floarea soarelui - 0.85ml, Gelatina 200 Bloom - 0.68g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 0.42g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de glucoză - 0.42g,  (Sirop de glucoză), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.25g,  

(Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.08ml, Sare - 0.04g, Rom - 

0.04g, Aroma rom Marin Braun - 0.02g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, 

Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de 

aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1557.3 / 374.4, Grăsimi (g): 26.6 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 28.8 din care:

Zaharuri (g): 24.1, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1557.3 / 374.4, Grăsimi (g): 26.6 din care: Acizi grași saturați (g) 14.9, Glucide (g): 28.8 din care:

Zaharuri (g): 24.1, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci



Tort Select (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 37.42g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata cuvertura 

Guanja Lactee - 15.28g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract 

natural de vanilie.), Zahăr - 15.28g, Făină de grâu - 7.59g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 5.75g,  (Preparat 

pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Oua 

consum - 5g,  (Oua), Marţipan - 2.29g, Sirop de glucoză - 2.29g,  (Sirop de glucoză), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, 

Lapte, Nuci) - 2g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina 

(de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Pudră de cacao - 2g, Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 2g,  (Pastă de 

cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Ulei de floarea soarelui - 

1ml, Coaja de lamaie - 1g, Gelatina 200 Bloom - 0.50g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 

0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.10g, Rom - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 

0.10ml, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, 

Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de 

aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1626.1 / 389.9, Grăsimi (g): 25 din care: Acizi grași saturați (g) 15.1, Glucide (g): 36.1 din care:

Zaharuri (g): 28.2, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1626.1 / 389.9, Grăsimi (g): 25 din care: Acizi grași saturați (g) 15, Glucide (g): 36.1 din care: Zaharuri

(g): 28.2, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci



Tort Snickers (100.00 g)

Ciocolata mirror caramel - 15g,  (Caramel 97% ( zahăr, sirop de glucoza-fructoza, apa), amidon modificat, agent de îngroșare: E406, 

conservat: E202, arome, acidifianți: E330, coloranți: E120.), Croquant Clasic (Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 13.78g,  

(Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; Zahăr; unt concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; masă de cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia (Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Smantana 32% 

Performance - 13.22g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține 

Soia) - 13g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Zahăr 

- 11.50g, Arahide caramelizate granulate - 5g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Ciocolata alba Edelweiss 

(Conține Soia, Lapte) - 5g,  (Zahăr, unt de cacao, lapte praf, zer praf de lapte, emulgator: Lecitină din soia. Aromă naturală (vanilie) 

(Conține Soia, Lapte)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma 

naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Alune de padure - 4g, Oua consum - 3g,  (Oua), 

Cremă Toffee/Caramel - 3g,  (Sirop de glucoză, lapte degresat condensat îndulcit, zahăr, apă, unt de cacao, amidon modificat, 

agent de îngroşare: agar-agar, arome, emulgatori: E471 şi lecitină de floarea soarelui, sare, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat 

de potasiu.), Unt 82% grasime - 3g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), 

Galbenuș de ou pasteurizat - 3g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant 

(E202), emulsifiant (E471).), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 2g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, 

emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Făină de grâu - 1g, Sare - 0.50g, Colorant: Acid carminic, Caramel 

III-amoniac, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Lecitine, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, 

Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, 

Agent de îngroșare: Agar-agar, Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1830.7 / 438.2, Grăsimi (g): 26.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 44.2 din care:

Zaharuri (g): 39.8, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1830.7 / 438.2, Grăsimi (g): 26.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 44.2 din care:

Zaharuri (g): 39.8, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Nuci



Tort Tiramisu (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 29.59g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Zahăr - 21.67g, 

Mascarpone Elle Vire - 9.83g,  (Smântână din lapte de vacă, lactoză, proteine din lapte de vacă, zahăr, aditivi alimentari: agent de 

îngroșare: caragenan, regulator de aciditate: acid lactic.), Oua consum - 9g,  (Oua), Cirese Confiate Rosii (Conține Nuci) - 5g,  

(Cirese intregi, apa, sirop glucoza, zahar, corector aciditate, acid citric, aroma migdala, colorant (Conține Nuci)), Ulei de floarea 

soarelui - 4.93ml, Făină de grâu - 4g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 4g,  (Preparat pe baza de grasimi 

vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte Elle Vire semi degresat 

1.55% - 3.95ml,  (Lapte conținut de grăsime 1.55%), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 3.95g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf 

integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Gelatina 200 Bloom - 1.48g,  (Gelatina 

A obtinuta din piele de porc), Pudră de cacao - 1g, Cafea - 1g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.50g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Corector de aciditate: 

Acid lactic, Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1465.5 / 362.5, Grăsimi (g): 23.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.7, Glucide (g): 33.6 din care:

Zaharuri (g): 29.9, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1465.5 / 362.5, Grăsimi (g): 23.3 din care: Acizi grași saturați (g) 12.7, Glucide (g): 33.6 din care:

Zaharuri (g): 29.9, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Tort Velvet (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 24g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Branza mascarpone 

Elle&Vire - 12.20g,  (smântană, lactoză, proteine din lapte, zahăr, agenți de îngroșare: caragenan, corector de aciditate: acid lactic), 

Cremă de brânză - 12.20g,  (Lapte, sare, culturi lactice, cheag, agent de îngroșare E412), Iaurt 10% grasime - 8.13g,  (100% LAPTE 

de vaca, integral, pasteurizat, SMANTANA, culturi lactice.), Făină de grâu - 8.13g, Rodie - 8.13g, Fructe proaspete - 7.50g,  (Mix de 

fructe proaspete), Zahăr - 6g, Zahăr pudră - 4.88g, Unt 82% grasime - 4g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si 

standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Oua consum - 2.33g,  (Oua), Sare - 0.50g, Pudră de cacao - 0.50g, Gelatina 200 

Bloom - 0.50g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.50g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.30ml, Praf de copt - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, 

Corector de aciditate: Acid lactic, Agent de îngroșare: Caragenan, Guma Guar, Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1196.2 / 287.1, Grăsimi (g): 21 din care: Acizi grași saturați (g) 13.8, Glucide (g): 21.2 din care:

Zaharuri (g): 14, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1196.2 / 287.1, Grăsimi (g): 21 din care: Acizi grași saturați (g) 13.8, Glucide (g): 21.2 din care:

Zaharuri (g): 14, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Tort Venetia (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 25.53g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Croquant Clasic 

(Conține Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă) - 22.12g,  (Migdale (22%); Zahăr; biscuiți crocanți (22%) (faina de grau; Zahăr; unt 

concentrat; lapte scumat in pudra; malt de orz; Sare);  

ciocolată 

cu lapte (22%) (Zahăr; unt de cacao*; lapte praf integral; masă de 

cacao*; aromă naturală de vanilie); ulei vegetal: 

Floarea-soarelui; 

Stabilizator: Sorbitoli; Emulsificator: lecitina de soia (Conține 

Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Ouă)), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 10.63g,  (Preparat pe baza de grasimi 

vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Lapte Elle Vire 3.6% - 8.51ml,  

(Lapte conținut de grăsime 3.6%), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 8.51g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de 

cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Zahăr - 6.88g, Ciocolata cu lapte - 5.95g, Ciocolata cu 

lapte  Marathon - 5.95g,  (Zahăr, masa de cacao, unt de cacao, lapte praf, lapte praf degresat, lecitina de soia, aromă naturală de 

vanilie.), Oua consum - 1.70g,  (Oua), Făină de grâu - 1.20g, Alune de padure - 0.85g, Aroma rom Marin Braun - 0.85g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Gelatina 200 Bloom - 0.42g,  (Gelatina A obtinuta din piele de porc), Sirop de glucoză - 0.42g,  (Sirop de 

glucoză), Ulei de floarea soarelui - 0.17ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.12g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Rom - 0.08g, Coaja de lamaie* - 0.08g, Sare - 0.01g, Otet de mere / Otet de vin - 0.01ml, Agent 

de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi 

digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1703.8 / 409.1, Grăsimi (g): 27.8 din care: Acizi grași saturați (g) 15.1, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 30.2, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1703.8 / 409.1, Grăsimi (g): 27.8 din care: Acizi grași saturați (g) 15.1, Glucide (g): 34.2 din care:

Zaharuri (g): 30.2, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate

Turta Dulce (100.00 g)

Făină de grâu - 27.10g, Ulei de floarea soarelui - 20.36ml, Zahăr - 16.93g, Miere - 10.16g, Oua consum - 8.13g,  (Oua), Zahăr pudră - 

6.77g, Unt 82% grasime - 6.77g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), 

Scorțișoară - 2.71g, cuișoare - 0.20g, Sare - 0.20g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1987.8 / 474.5, Grăsimi (g): 27 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 54.4 din care: Zaharuri

(g): 32.1, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1987.8 / 474.5, Grăsimi (g): 27 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 54.4 din care: Zaharuri

(g): 32.1, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Spritate cu ciocolata (100.00 g)

Făină de grâu - 27g, Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 13.90g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, 

emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Margarina Argenta Pastry - 12.46g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 11.72g, Arahide 

caramelizate granulate - 9.30g,  (arahide 50%, zahăr, colorant: (caramel amoniacal).), Unt 82% grasime - 7.80g,  (UNT obtinut din 

SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 7.70g,  (Zahăr, 

pastă de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Smantana 32% 

Performance - 6.22g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 2.90g,  (Oua), Sirop de 

glucoză - 0.70g,  (Sirop de glucoză), Rom - 0.10g, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Coaja de lamaie* - 

0.10g, Colorant: Caramel III-amoniac, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, 

Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon 

modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1656.9 / 484.7, Grăsimi (g): 29.2 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 48.4 din care:

Zaharuri (g): 27.5, Proteine (g): 6.7, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1656.9 / 484.7, Grăsimi (g): 29.2 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 48.4 din care:

Zaharuri (g): 27.5, Proteine (g): 6.7, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate



Mini Amandine (100.00 g)

Fondant Atlas/Emmer - 38g,  (Zahăr, sirop de glucoză, apă), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 32g,  (zahăr, unt de cacao, lapte 

praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Zahăr - 13g, Crema de ciocolata 

Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 4.99g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Sirop de glucoză - 4g,  (Sirop de glucoză), Frisca 

vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 2.50g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru 

umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Pudră de cacao - 1.90g, Oua consum - 1.80g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui 

- 1ml, Coaja de lamaie* - 0.40g, Sare - 0.10g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Aroma rom Marin Braun - 0.10g,  (apa, Jamaica 

rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat 

de glicerol), Rom - 0.10g, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai 

mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1845.1 / 442.8, Grăsimi (g): 17.4 din care: Acizi grași saturați (g) 9, Glucide (g): 67.5 din care: Zaharuri

(g): 61, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1845.1 / 442.8, Grăsimi (g): 17.4 din care: Acizi grași saturați (g) 9, Glucide (g): 67.5 din care: Zaharuri

(g): 61, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.2

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide

*provenit din produse congelate

Patiserie

Saleuri cu mac (100.00 g)

Făină de grâu - 56.63g, Margarina Argenta Pastry - 31.89g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant 

(lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid 

citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil 

(E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Premix de faină patiserie - 4.60g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten 

de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Semințe de Mac - 3.18g,  (Semințe de mac), Oua consum - 1.98g,  (Oua), 

Otet de mere / Otet de vin - 1.02ml, Sare - 0.70g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, 

Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, 

Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1000.6 / 467.2, Grăsimi (g): 27.9 din care: Acizi grași saturați (g) 14, Glucide (g): 46.7 din care:

Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1000.6 / 467.2, Grăsimi (g): 27.9 din care: Acizi grași saturați (g) 14, Glucide (g): 46.7 din care:

Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 0.8

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Sărățele (100.00 g)

Făină de grâu - 45.62g, Branza de burduf - 18.29g,  (Cas din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, sare.), Smantana 32% 

Performance - 9.12g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Unt 82% grasime - 9.12g,  (UNT obtinut 

din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Lapte Elle Vire 3.6% - 7.29ml,  (Lapte conținut de 

grăsime 3.6%), Oua consum - 5.83g,  (Oua), seminte de chimen - 2.73g, Sare - 1.82g, Drojdie - 0.18g, Agent de îngroșare: Caragenan 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1396 / 331.6, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 36.4 din care: Zaharuri

(g): 1.4, Proteine (g): 10.8, Sare (g): 2.5

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1396 / 331.6, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 9.6, Glucide (g): 36.4 din care: Zaharuri

(g): 1.4, Proteine (g): 10.8, Sare (g): 2.5

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Sfinți cu nucă (120.00 g)

Făină de grâu - 44.89g, Zahăr - 24.26g, Miere - 15.17g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 15.17g, Oua consum - 5.93g,  (Oua), Sirop de 

glucoză - 5.19g,  (Sirop de glucoză), Unt 82% grasime - 2.22g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, 

proveinta din LAPTE de vaca.), Smantana 32% Performance - 1.48g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Coaja de lamaie* - 1.48g, Ulei de floarea soarelui - 1.48ml, Drojdie - 1.11g, Rom - 0.74g, Sare - 0.37g, Aroma rom Marin 

Braun - 0.29g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, 

amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.22g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de 

celuloză, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1673.2 / 395.7, Grăsimi (g): 12.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2.2, Glucide (g): 62.5 din care:

Zaharuri (g): 34.2, Proteine (g): 7.2, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2007.8 / 474.8, Grăsimi (g): 15.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 75 din care: Zaharuri

(g): 41, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.4

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Sfinți de post (120.00 g)

Făină de grâu - 51.78g, Zahăr - 26.64g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 12.88g, Miere - 12.88g, Ulei de floarea soarelui - 6.44ml, Sirop 

de glucoză - 3.55g,  (Sirop de glucoză), Coaja de lamaie* - 1.77g, Drojdie - 1.50g, Aroma rom Marin Braun - 1.33g,  (apa, Jamaica 

rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat 

de glicerol), Sare - 0.53g, coaja de portocala* - 0.44g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.26g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1735.8 / 410.9, Grăsimi (g): 13.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.3, Glucide (g): 66.2 din care:

Zaharuri (g): 33.8, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 2082.9 / 493.1, Grăsimi (g): 16.1 din care: Acizi grași saturați (g) 1.5, Glucide (g): 79.5 din care:

Zaharuri (g): 40.6, Proteine (g): 8.4, Sare (g): 0.5

Alergeni

Gluten, Nuci

*provenit din produse congelate

Sfinți simpli neinsiropați (120.00 g)

Făină de grâu - 65.35g, Oua consum - 17.51g,  (Oua), Zahăr - 14.15g, Unt 82% grasime - 7.26g,  (UNT obtinut din SMANTANA 

pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Ulei de floarea soarelui - 5.92ml, coaja de portocala* - 2.30g, Coaja de 

lamaie* - 2.30g, Drojdie - 1.96g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 1.30g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Smantana 32% Performance - 1.30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Sare - 

0.65g, Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1500.7 / 355.4, Grăsimi (g): 12.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 53.4 din care:

Zaharuri (g): 12.5, Proteine (g): 8.5, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1800.8 / 426.5, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4.6, Glucide (g): 64 din care: Zaharuri

(g): 15, Proteine (g): 10.2, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Tarta cu brânză (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 20.58g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Brânză de vaci - 

20.17g, Oua consum - 15.81g,  (Oua), Făină de grâu - 12.85g, Zahăr - 10.14g, Stafide - 8.83g, Margarina Argenta Pastry - 3.21g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 

2.65g, Unt 82% grasime - 2.40g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Coaja 

de lamaie* - 1.20g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.96g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Sare - 0.72g, Otet de mere / Otet de vin - 0.32ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1056.1 / 274.6, Grăsimi (g): 13.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.1, Glucide (g): 29.8 din care:

Zaharuri (g): 19.2, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1056.1 / 274.6, Grăsimi (g): 13.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.1, Glucide (g): 29.8 din care:

Zaharuri (g): 19.2, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.9

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Tarta cu fructe (100.00 g)

Mandarină - 27.66g, Kiwi - 16.58g, Făină de grâu - 10.78g, Unt 82% grasime - 7.94g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si 

standardizata, proveinta din LAPTE de vaca.), Capsuni - 6.91g, Zahăr pudră - 5.87g, Afine - 5.87g, Oua consum - 4.97g,  (Oua), 

Physalis - 3.31g, Coacăze - 3.10g, Faina de migdale - 3.10g, Zahăr - 1.07g, Amidon de porumb - 0.69g, Margarina Argenta Pastry - 

0.69g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride 

ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Coaja de 

lamaie* - 0.69g, Lapte praf integral laborator - 0.41ml,  (Lapte praf integral grăsime minim 26%.), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 0.20g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Galbenuș de ou pasteurizat - 0.13g,  (Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, 

regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Vanilie păstaie - 0.02g,  (Vanilie păstaie.), Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.01g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Mono si 

digliceride acizilor grasi, Propilenglicol, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid 

citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, 

Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 768 / 187.4, Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 22.7 din care: Zaharuri

(g): 12, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 768 / 187.4, Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 22.7 din care: Zaharuri

(g): 12, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 0

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

*provenit din produse congelate

Branzoaice (120.00 g)

Faina  T 55 - 37.05g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Brânză de vaci proaspăta - 34.15g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Oua consum - 

11.85g,  (Oua), Zahăr - 10.39g, Lapte Elle Vire 3.6% - 7.41ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Stafide - 4.44g, Ulei de floarea 

soarelui - 2.96ml, Coaja de lamaie - 2.96g, Unt 82% - 2.96g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Smantana 32% 

Performance - 2.96g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Drojdie - 0.88g, Griș (Conține Gluten) - 

0.74g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.74g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 

0.51g, Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1138.2 / 271.7, Grăsimi (g): 9.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.5, Glucide (g): 36.2 din care:

Zaharuri (g): 12.9, Proteine (g): 8.9, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1365.8 / 326.1, Grăsimi (g): 11.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 43.5 din care:

Zaharuri (g): 15.4, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Chec cu cacao si pepite (100.00 g)

Zahăr - 22.88g, Faina  T 55 - 22.88g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 22.88ml, Oua consum - 18.68g,  (Oua), 

Pepite de ciocolată - 3.65g,  (Zahăr, lichior de cacao(masa), unt de cacao, lecitina din soia, extract natural de vanilie), Pudră de 

cacao - 3.65g, Margarina Argenta Pastry - 2.74g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Coaja de lamaie - 1.82g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.64g,  (Solvent: propilenglicol, 

substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.18g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii 

acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, 

Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1843.2 / 462.2, Grăsimi (g): 29 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 43.3 din care: Zaharuri

(g): 25, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1843.2 / 462.2, Grăsimi (g): 29 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 43.3 din care: Zaharuri

(g): 25, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.3

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

Tarta cu mere (100.00 g)

Mere - 46.98g, Gem de mere - 19.40g,  (Mere, zahăr), Făină de grâu - 11.36g, Gel neutru cristalin Braun - 4.54g,  (Sirop de glucoză, 

apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Zahăr - 4.54g, Margarina Argenta Pastry - 3.41g,  (uleiuri 

vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor 

grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant 

(extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 2.65g, Oua 

consum - 2.12g,  (Oua), Unt 82% grasime - 1.70g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, proveinta din LAPTE 

de vaca.), Pesmet (Conține Gluten) - 1.28g, coaja de portocala* - 0.75g, Otet de mere / Otet de vin - 0.45ml, Praf de copt - 0.45g, 

Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.22g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Scorțișoară - 

0.15g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de 

tocoferol, Acid citric, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Glicerol, 

Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 551.6 / 266.2, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 26.7 din care: Zaharuri

(g): 21.1, Proteine (g): 1.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 551.6 / 266.2, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 26.7 din care: Zaharuri

(g): 21.1, Proteine (g): 1.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Colaci mari (100.00 g)

Faina  T 55 - 49.61g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Lapte Elle Vire 3.6% - 12.82ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Zahăr - 

9.40g, Smantana 32% Performance - 6.41g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 

6.15g,  (Oua), Aroma de vanilie laborator Coseli - 5.12g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Ulei 

de floarea soarelui - 3.84ml, Unt 82% - 2.56g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Coaja de lamaie - 2.56g, Drojdie - 1.02g, 

Sare - 0.51g, Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1311.6 / 313.6, Grăsimi (g): 10 din care: Acizi grași saturați (g) 3.9, Glucide (g): 47.2 din care: Zaharuri

(g): 11.2, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1311.6 / 313.6, Grăsimi (g): 10 din care: Acizi grași saturați (g) 3.9, Glucide (g): 47.2 din care: Zaharuri

(g): 11.2, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.6

Alergeni

Ouă, Lapte

Colaci mici (100.00 g)

Faina  T 55 - 65.35g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 9.80g, Ulei de floarea soarelui - 5.30ml, Unt 82% - 4.89g,  (lapte de 

vaca pasteurizat, culturi de sare), Smantana 32% Performance - 4.89g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: 

vegetal), Coaja de lamaie - 3.26g, Oua consum - 3.26g,  (Oua), Drojdie - 2.04g, Sare - 0.81g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 

0.40g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: 

Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1621.8 / 388, Grăsimi (g): 12.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 58.9 din care: Zaharuri

(g): 11.3, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1621.8 / 388, Grăsimi (g): 12.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 58.9 din care: Zaharuri

(g): 11.3, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 0.8

Alergeni

Ouă, Lapte



Cornulete cu nuca (100.00 g)

Faina  T 55 - 42.20g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Miez de nuca (Conține Nuci) - 16.90g, Margarina Argenta Pastry - 16.87g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 

12.65g, Unt 82% - 8.43g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Coaja de lamaie - 1.27g, Aroma rom Marin Braun - 0.84g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Otet de mere / Otet de vin - 0.42ml, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de 

aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: 

Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1622.4 / 509.8, Grăsimi (g): 32.8 din care: Acizi grași saturați (g) 13.1, Glucide (g): 44.4 din care:

Zaharuri (g): 14.7, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1622.4 / 509.8, Grăsimi (g): 32.8 din care: Acizi grași saturați (g) 13.1, Glucide (g): 44.4 din care:

Zaharuri (g): 14.7, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Lapte, Nuci

Cornulete cu rahat (100.00 g)

Rahat - 46.42g,  (Zahăr, apă, amidon de porumb, acidifiant (acid citric), albuş de ou praf, fulgi de cocos, arahide, cacao, arome 

naturale.), Faina  T 55 - 28.50g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de 

gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 6.62g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, 

floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare 

iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol 

(E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Unt 82% - 6.62g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi 

de sare), Smantana 32% Performance - 5.30g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Oua consum - 

3.71g,  (Oua), Zahăr pudră - 1.32g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.66g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Coaja de lamaie - 0.66g, Praf de copt - 0.13g, Otet de mere / Otet de vin - 0.06ml, Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, 

Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1396.5 / 382.5, Grăsimi (g): 17 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 53.9 din care:

Zaharuri (g): 32.6, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1396.5 / 382.5, Grăsimi (g): 17 din care: Acizi grași saturați (g) 10.9, Glucide (g): 53.9 din care:

Zaharuri (g): 32.6, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Covrig polonez (120.00 g)

Faina  T 55 - 51.53g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 16.75g, Margarina Argenta Pastry - 12.30g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Gel neutru cristalin Braun - 9.20g,  

(Sirop de glucoză, apă, zahăr, emulsifiant: agar, acid citric, glicerol, sorbat de potasiu.), Lapte Elle Vire 3.6% - 8.36ml,  (Lapte 

conținut de grăsime 3.6%), Unt 82% - 3.34g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ulei de floarea soarelui - 3.13ml, Oua 

consum - 3.01g,  (Oua), Nucă de cocos - 2.51g, Sirop de glucoză - 2.09g,  (Sirop de glucoză), Smantana 32% Performance - 1.67g,  

(smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Premix de faină patiserie - 1.67g,  (Amestec de grâu și de 

grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Coaja de lamaie - 1.67g, Sare - 0.83g, Drojdie - 

0.83g, Otet de mere / Otet de vin - 0.41ml, Rom - 0.29g, Aroma rom Marin Braun - 0.29g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, 

agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Aroma de 

vanilie laborator Coseli - 0.12g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Acid 

citric, Emulsifiant: Lecitine, Agar-agar, Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de 

îngroșare: Caragenan, Glicerol, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si 

digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1289.6 / 381.9, Grăsimi (g): 15.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 53.3 din care:

Zaharuri (g): 19.8, Proteine (g): 5.9, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1547.5 / 458.2, Grăsimi (g): 18.6 din care: Acizi grași saturați (g) 9.1, Glucide (g): 64 din care: Zaharuri

(g): 23.7, Proteine (g): 7.1, Sare (g): 0.9

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Covrigei (100.00 g)

Faina  T 55 - 42.49g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Lapte Elle Vire 3.6% - 25.50ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Branza de 

burduf laborator - 17g,  (telemea din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, telemea din lapte de capra, cascaval, unt, sare,), Unt 82% - 

6.80g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Oua consum - 4.90g,  (Oua), Sare - 1.35g, Semințe de Mac - 0.88g,  (Semințe de 

mac), Susan alb - 0.88g, Drojdie - 0.20g, Emulsifiant: Monostearat de sorbitan, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1170 / 279.9, Grăsimi (g): 9.2 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, Glucide (g): 33.6 din care: Zaharuri

(g): 2.1, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 2.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1170 / 279.9, Grăsimi (g): 9.2 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, Glucide (g): 33.6 din care: Zaharuri

(g): 2.1, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 2.1

Alergeni

Ouă, Lapte, Susan



Crenvursti in foietaj (110.00 g)

Crenvursti cu piept de pui - 44.11g,  (Piept pui (40%), slanina, apa, proteina din LAPTE, sare, condimente, stabilizator (difosfati), 

conservanti (Acetati de sodiu, nitrit de sodiu), potentiator de aroma (glutamat monosodic), antioxidanti (acid ascorbic, ascorbat de 

sodiu), arome, colorant (carmin).), Faina  T 55 - 37.25g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 23.10g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Premix de 

faină patiserie - 3.80g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), 

Sare - 1.06g, Otet de mere / Otet de vin - 0.68ml, Colorant: Indigo carmin, Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Nitrit de sodiu, 

Acetati de sodiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Ascorbat de sodiu, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Difosfati, Mono si digliceride acizilor grasi, Potențiator de 

aromă: Glutamat monosodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1013.9 / 394.2, Grăsimi (g): 27 din care: Acizi grași saturați (g) 12.6, Glucide (g): 27.4 din care:

Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 9.4, Sare (g): 1.9

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1115.2 / 433.6, Grăsimi (g): 29.7 din care: Acizi grași saturați (g) 13.8, Glucide (g): 30.1 din care:

Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 10.3, Sare (g): 2.1

Alergeni

Gluten, Lapte



Croissant cu ciocolata (100.00 g)

Faina  T 55 - 25.85g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Premix de faină patiserie - 24.10g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, 

gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Crema de ciocolata Carol Cream (Conține Soia, Lapte, Nuci) - 

22.40g,  (Zahar, ulei vegetal (floarea-soarelui si palmier), cacao slaba cu 10-12% unt de 

cacao(17%), 

emulsionant lecitina (de soia), 

arome. (Conține Soia, Lapte, Nuci)), Margarina Argenta Pastry - 13.76g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Unt 82% - 5.16g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Oua 

consum - 2.75g,  (Oua), Zahăr - 1.72g, Zahăr pudră - 1.36g, Pudră de cacao - 1.03g, Drojdie - 0.68g, Sare - 0.68g, Aroma rom Marin 

Braun - 0.51g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, 

amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii 

acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Monostearat de sorbitan, Corector de aciditate: 

Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si 

digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1540.3 / 468.6, Grăsimi (g): 25.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 51.1 din care:

Zaharuri (g): 14.4, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1540.3 / 468.6, Grăsimi (g): 25.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.6, Glucide (g): 51.1 din care:

Zaharuri (g): 14.4, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Nuci

Poate conține urme de: Arahide



Croissant cu sunca (100.00 g)

Faina  T 55 - 29.18g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 16.35g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Sunca Praga - 11.70g,  (Pulpa de porc din UE, apa, carne de 

porc, amidon, sorici, agent de intarire (lactat de sodiu), sare, zaharuri (dextroza), proteina vegetala din SOIA, stabilizatori (trifosfati), 

fibre vegetale, proteina animala din porc, agent de ingrosare (caragenan), antioxidant (ascorbat de sodiu, extract bogat in 

tocoferol), potentiator de aroma (proteina vegetala hidrolizata), extract de drojdie, arome, conservant (nitrit de sodiu). Membrana 

artificiala necomestibila.), Cremă de brânză - 9.74g,  (Lapte, sare, culturi lactice, cheag, agent de îngroșare E412), Oua consum - 

7.47g,  (Oua), Telemea vacă (Conține Lapte) - 7g, Semințe de floarea soarelui - 3.89g, Galbenuș de ou pasteurizat - 3.89g,  

(Gălbenuș de ou de găină omogenizat și pasteurizat, regulator de aciditate (E330), conservant (E202), emulsifiant (E471).), Zahăr - 

3.65g, Premix de faină patiserie - 2.91g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), 

amilază (grâu).), Unt 82% - 2.33g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Griș (Conține Gluten) - 0.77g, Drojdie - 0.58g, Sare - 

0.54g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Nitrit de sodiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Ascorbat de sodiu, Esterii 

acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Lactat de sodiu, Emulsifiant: Lecitine, Mono si digliceride acizilor grasi, 

Monostearat de sorbitan, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Caragenan, Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de 

îngroșare: Guma Guar, Acidifiant: Trifosfati, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1067.2 / 374.1, Grăsimi (g): 23.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.1, Glucide (g): 29.2 din care:

Zaharuri (g): 4.7, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 1.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1067.2 / 374.1, Grăsimi (g): 23.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.1, Glucide (g): 29.2 din care:

Zaharuri (g): 4.7, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 1.3

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Țelină, Muștar



Croissant cu unt (90.00 g)

Faina  T 55 - 41.65g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 20.80g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Unt 82% - 15.60g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), 

Oua consum - 4.16g,  (Oua), Premix de faină patiserie - 3.63g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid 

ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 2.08g, Drojdie - 1.04g, Sare - 1.04g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Monostearat de sorbitan, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: 

Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1373.8 / 497.4, Grăsimi (g): 34 din care: Acizi grași saturați (g) 20, Glucide (g): 39.7 din care: Zaharuri

(g): 3.4, Proteine (g): 6.7, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (90.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1236.4 / 447.7, Grăsimi (g): 30.6 din care: Acizi grași saturați (g) 18, Glucide (g): 35.7 din care:

Zaharuri (g): 3.1, Proteine (g): 6.1, Sare (g): 1.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Macedonia cu carne (110.00 g)

Ceapă - 40.75g, Faina  T 55 - 38.31g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 14.69g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pulpa de vită - 8.15g, Pesmet 

(Conține Gluten) - 4.89g, Oua consum - 1.63g,  (Oua), Sare - 0.65g, Piper negru - 0.65g, Otet de mere / Otet de vin - 0.28ml, Colorant: 

Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 705.3 / 264.9, Grăsimi (g): 12 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 31.9 din care: Zaharuri

(g): 2.6, Proteine (g): 6.7, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 775.9 / 291.4, Grăsimi (g): 13.2 din care: Acizi grași saturați (g) 6.4, Glucide (g): 35.1 din care:

Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.8

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Macedonia cu ciuperci (110.00 g)

Ceapă - 35.15g, Faina  T 55 - 30.05g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciuperci amestecate - 25.55g,  (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: 

acid citric, antioxidant: acid ascorbic.), Margarina Argenta Pastry - 11.49g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Ulei de floarea soarelui - 4.15ml, Pesmet (Conține Gluten) - 1.59g, Oua 

consum - 1.27g,  (Oua), Sare - 0.44g, Otet de mere / Otet de vin - 0.25ml, Piper negru - 0.06g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat 

de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 642.3 / 229.5, Grăsimi (g): 12.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 24 din care: Zaharuri

(g): 2.1, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 706.5 / 252.5, Grăsimi (g): 14.1 din care: Acizi grași saturați (g) 5.5, Glucide (g): 26.4 din care:

Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Macedonia cu telemea (110.00 g)

Faina  T 55 - 37.87g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Telemea vacă (Conține Lapte) - 34.65g, Margarina Argenta Pastry - 14.50g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Griș (Conține 

Gluten) - 11.68g, Oua consum - 6.44g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui - 4.02ml, Sare - 0.56g, Otet de mere / Otet de vin - 0.28ml, 

Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1207.6 / 384, Grăsimi (g): 22.6 din care: Acizi grași saturați (g) 11.1, Glucide (g): 33.2 din care:

Zaharuri (g): 0.7, Proteine (g): 11, Sare (g): 1.8

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1328.4 / 422.4, Grăsimi (g): 24.9 din care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 36.5 din care:

Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Mini macedonii cu carne (100.00 g)

Ceapă - 37.55g, Faina  T 55 - 21.30g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Pulpa de vită - 12.53g, Margarina Argenta Pastry - 10.01g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pulpa de porc - 

9.38g, Ulei de floarea soarelui - 4.06ml, Pesmet (Conține Gluten) - 3.12g, Oua consum - 1.25g,  (Oua), Sare - 0.50g, Otet de mere / 

Otet de vin - 0.18ml, Piper negru - 0.12g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu 

acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride 

acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 708.8 / 242.2, Grăsimi (g): 14 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 20.7 din care: Zaharuri

(g): 2.4, Proteine (g): 7.9, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 708.8 / 242.2, Grăsimi (g): 14 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 20.7 din care: Zaharuri

(g): 2.4, Proteine (g): 7.9, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Mini macedonii cu ciuperci (100.00 g)

Ceapă - 37.25g, Ciuperci amestecate - 24.05g,  (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic.), Faina  T 55 - 

20.45g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid 

ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 9.61g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), 

apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Ulei de floarea soarelui - 3.90ml, Pesmet (Conține Gluten) - 3g, Oua 

consum - 0.96g,  (Oua), Sare - 0.48g, Otet de mere / Otet de vin - 0.18ml, Piper negru - 0.12g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat 

de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 574.6 / 207.3, Grăsimi (g): 12.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.6, Glucide (g): 20.7 din care:

Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 574.6 / 207.3, Grăsimi (g): 12.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.6, Glucide (g): 20.7 din care:

Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Mini macedonii cu telemea (100.00 g)

Faina  T 55 - 34.30g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Telemea vacă (Conține Lapte) - 31.40g, Margarina Argenta Pastry - 13.13g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Griș (Conține 

Gluten) - 10.98g, Oua consum - 5.83g,  (Oua), Ulei de floarea soarelui - 3.64ml, Sare - 0.43g, Otet de mere / Otet de vin - 0.29ml, 

Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1209.1 / 384, Grăsimi (g): 22.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 33.4 din care: Zaharuri

(g): 0.7, Proteine (g): 11, Sare (g): 1.8

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1209.1 / 384, Grăsimi (g): 22.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11, Glucide (g): 33.4 din care: Zaharuri

(g): 0.7, Proteine (g): 11, Sare (g): 1.8

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Mini trigoane cu branza dulce (100.00 g)

Faina  T 55 - 34.40g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Brânză de vaci proaspăta - 29.30g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Margarina 

Argenta Pastry - 13.20g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), 

mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat 

de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni 

(E160a)).), Zahăr - 5.85g, Ulei de floarea soarelui - 5.49ml, Oua consum - 4.39g,  (Oua), Stafide - 3.66g, coaja de portocala* - 1.09g, 

Zahăr pudră - 0.95g, Griș (Conține Gluten) - 0.73g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.58g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Otet de mere / Otet de vin - 0.29ml, Sare - 0.07g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1105.3 / 359.7, Grăsimi (g): 19.4 din care: Acizi grași saturați (g) 8.2, Glucide (g): 36.3 din care:

Zaharuri (g): 10.7, Proteine (g): 8.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1105.3 / 359.7, Grăsimi (g): 19.4 din care: Acizi grași saturați (g) 8.2, Glucide (g): 36.3 din care:

Zaharuri (g): 10.7, Proteine (g): 8.2, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Mini trigoane cu mar (100.00 g)

Mere - 52.35g, Faina  T 55 - 24.62g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de 

gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 9.41g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, 

floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare 

iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol 

(E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr - 7.84g, Ulei de floarea soarelui - 2.61ml, 

Pesmet (Conține Gluten) - 1.56g, Zahăr pudră - 0.68g, Sare - 0.41g, Scorțișoară - 0.26g, Otet de mere / Otet de vin - 0.26ml, 

Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 765.4 / 250.7, Grăsimi (g): 10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 28 din care: Zaharuri

(g): 14.3, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 765.4 / 250.7, Grăsimi (g): 10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 28 din care: Zaharuri

(g): 14.3, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.5

Alergeni

Gluten, Lapte

Mini trigoane cu nuca (100.00 g)

Zahăr - 32g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 27.40g, Margarina Argenta Pastry - 17.13g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pesmet (Conține Gluten) - 12.08g, Ulei de floarea soarelui - 

4.80ml, Sirop de glucoză - 3.20g,  (Sirop de glucoză), Zahăr pudră - 1.06g, Scorțișoară - 0.53g, coaja de portocala* - 0.53g, Sare - 

0.42g, Aroma rom Marin Braun - 0.32g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Otet de mere / Otet de vin - 0.32ml, Rom - 0.21g, Colorant: 

Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1805.4 / 553.4, Grăsimi (g): 37.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.5, Glucide (g): 46.8 din care:

Zaharuri (g): 37.4, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1805.4 / 553.4, Grăsimi (g): 37.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.5, Glucide (g): 46.8 din care:

Zaharuri (g): 37.4, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 0.6

Alergeni

Gluten, Lapte

Poate conține urme de: Nuci

*provenit din produse congelate



Paleuri (100.00 g)

Faina  T 55 - 25.65g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 20.90g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf 

integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Margarina Argenta Pastry - 14.44g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr pudră - 

11.22g, Unt 82% - 7.21g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ciocolată neagră Magro (Conține Soia) - 6.09g,  (Zahăr, pastă 

de cacao, unt de cacao. Emulsificator: Lecitină de soia. Aromă naturală (vanilie). (Conține Soia)), Oua consum - 5.90g,  (Oua), 

Smantana 32% Performance - 5.13g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), coaja de portocala* - 

1.28g, Aroma rom Marin Braun - 0.57g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, 

deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Sirop de glucoză - 0.54g,  (Sirop de glucoză), Frisca 

vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.51g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru 

umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Otet de mere / Otet de vin - 0.25ml, Rom - 0.06g, Agent de afânare: 

Bicarbonat de sodiu, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract 

bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid 

citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, 

Gumă de celuloză, Stabilizator: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor 

grasi, Sorbitol, Celuloza, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1571.9 / 481.1, Grăsimi (g): 30.5 din care: Acizi grași saturați (g) 17.7, Glucide (g): 44.1 din care:

Zaharuri (g): 24.5, Proteine (g): 5.9, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1571.9 / 481.1, Grăsimi (g): 30.5 din care: Acizi grași saturați (g) 17.7, Glucide (g): 44.1 din care:

Zaharuri (g): 24.5, Proteine (g): 5.9, Sare (g): 0.1

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte

Poate conține urme de: Nuci

*provenit din produse congelate



Pandispan cu visine (100.00 g)

Vișine* - 43.07g, Zahăr - 15.09g, Ulei de floarea soarelui - 14.87ml, Faina  T 55 - 14.87g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de 

industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua 

consum - 6.89g,  (Oua), Margarina Argenta Pastry - 1.85g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant 

(lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid 

citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil 

(E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pesmet (Conține Gluten) - 1.37g, coaja de portocala* - 1g, Sare - 0.66g, Aroma de 

vanilie laborator Coseli - 0.33g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1225 / 306.9, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 34.8 din care: Zaharuri

(g): 21.4, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1225 / 306.9, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 34.8 din care: Zaharuri

(g): 21.4, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate

Pateuri cu ciuperci (100.00 g)

Ceapă - 32.08g, Faina  T 55 - 25.66g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciuperci amestecate - 20.91g,  (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: 

acid citric, antioxidant: acid ascorbic.), Margarina Argenta Pastry - 12.83g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pesmet (Conține Gluten) - 2.67g, Premix de faină patiserie - 2.40g,  

(Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ulei de floarea soarelui - 

1.06ml, Sare - 0.96g, Oua consum - 0.85g,  (Oua), Otet de mere / Otet de vin - 0.48ml, Piper negru - 0.10g, Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, 

Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid 

ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 569.4 / 228.9, Grăsimi (g): 12 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri

(g): 2.2, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 1.1

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 569.4 / 228.9, Grăsimi (g): 12 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri

(g): 2.2, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 1.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Pateuri cu masline (100.00 g)

Faina  T 55 - 42.37g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Măsline - 30.84g, Margarina Argenta Pastry - 22.01g,  (uleiuri vegetale rafinate 

(palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Premix de faină patiserie - 3.30g,  

(Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 0.88g,  

(Oua), Otet de mere / Otet de vin - 0.60ml, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii 

acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: 

Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 869.6 / 367.7, Grăsimi (g): 22.7 din care: Acizi grași saturați (g) 10, Glucide (g): 34.5 din care: Zaharuri

(g): 0.9, Proteine (g): 5.5, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 869.6 / 367.7, Grăsimi (g): 22.7 din care: Acizi grași saturați (g) 10, Glucide (g): 34.5 din care: Zaharuri

(g): 0.9, Proteine (g): 5.5, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

Pateuri cu spanac (100.00 g)

Spanac* - 38.95g, Faina  T 55 - 32.50g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 13g,  (uleiuri 

vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor 

grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant 

(extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Tofu - 7.79g, Oua consum 

- 2.49g,  (Oua), Premix de faină patiserie - 2.18g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază 

(grâu), amilază (grâu).), Sare - 1.55g, Pesmet (Conține Gluten) - 1.03g, Otet de mere / Otet de vin - 0.41ml, Piper negru - 0.10g, 

Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat 

de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare 

a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 610.8 / 239.9, Grăsimi (g): 11.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 27.4 din care:

Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 1.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 610.8 / 239.9, Grăsimi (g): 11.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, Glucide (g): 27.4 din care:

Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 1.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Pateuri cu branza (100.00 g)

Faina  T 55 - 37.64g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Telemea vacă (Conține Lapte) - 25.55g, Margarina Argenta Pastry - 20.16g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Brânză de vaci 

proaspăta - 6.72g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Oua consum - 5.37g,  (Oua), Premix de faină patiserie - 3.36g,  (Amestec de grâu și 

de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Otet de mere / Otet de vin - 0.67ml, Sare - 

0.53g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract 

bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de 

tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 987.1 / 381.7, Grăsimi (g): 23.6 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 30.3 din care:

Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 10.4, Sare (g): 1.6

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 987.1 / 381.7, Grăsimi (g): 23.6 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 30.3 din care:

Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 10.4, Sare (g): 1.6

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte



Piersici (100.00 g)

Faina  T 55 - 21.73g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 19.51g, Zahăr pudră - 10.84g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 10.84g, 

Margarina Argenta Pastry - 10.84g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Gem de caise - 9.03g,  (Caise, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, agent gelifiant: 

pectină), Ciocolata cuvertura Guanja Lactee - 6.50g,  (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, boabe de cacao, emulgator: lecitină 

de floarea-soarelui, extract natural de vanilie.), Smantana 32% Performance - 3.97g,  (smantana din lapte de vaca, agent de 

inrosare: caragenan: vegetal), coaja de portocala* - 1.80g, Oua consum - 1.73g,  (Oua), Aroma rom Marin Braun - 1.22g,  (apa, 

Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, 

triacetat de glicerol), Praf de copt - 0.54g, Sare - 0.54g, Frisca vegetala Dulcinea Vanilla (Conține Soia, Lapte) - 0.43g,  (Preparat pe 

baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Sirop de 

glucoză - 0.43g,  (Sirop de glucoză), Rom - 0.05g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului 

ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Acid citric, Emulsifiant: Lecitine, Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor 

cu acizi graşi, Corector de aciditate: Acid citric, Citrati de sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata, 

Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Mono si digliceride acizilor grasi, Sorbitol, Celuloza, 

Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1513.8 / 438, Grăsimi (g): 20.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.9, Glucide (g): 56.3 din care: Zaharuri

(g): 39.8, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1513.8 / 438, Grăsimi (g): 20.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.9, Glucide (g): 56.3 din care: Zaharuri

(g): 39.8, Proteine (g): 5, Sare (g): 0.8

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate

Placinta dovleac (100.00 g)

Dovleac - 61.81g, Faina  T 55 - 17.23g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu 

ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 13.04g, Pesmet (Conține Gluten) 

- 3.43g, Unt 82% - 1.71g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Ulei de floarea soarelui - 1.71ml, Drojdie - 0.51g, coaja de 

portocala* - 0.30g, Sare - 0.20g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.06g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Emulsifiant: Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 710.7 / 169.1, Grăsimi (g): 3.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 31.6 din care: Zaharuri

(g): 15.1, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 710.7 / 169.1, Grăsimi (g): 3.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 31.6 din care: Zaharuri

(g): 15.1, Proteine (g): 3.1, Sare (g): 0.3

Alergeni

Gluten, Lapte

*provenit din produse congelate



Placinta cu mere (100.00 g)

Mere - 56.71g, Faina  T 55 - 15.82g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de 

gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 12.60g, Lapte Elle Vire 3.6% - 4.09ml,  (Lapte conținut de 

grăsime 3.6%), Pesmet (Conține Gluten) - 3.15g, Oua consum - 2g,  (Oua), Unt 82% - 1.57g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de 

sare), Ulei de floarea soarelui - 1.57ml, Smantana 32% Performance - 1.13g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Drojdie - 0.50g, coaja de portocala* - 0.31g, Scorțișoară - 0.31g, Sare - 0.18g, Aroma de vanilie laborator Coseli 

- 0.06g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: 

Monostearat de sorbitan, Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 793.8 / 189.1, Grăsimi (g): 4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.5, Glucide (g): 27.4 din care: Zaharuri

(g): 19, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 793.8 / 189.1, Grăsimi (g): 4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.5, Glucide (g): 27.4 din care: Zaharuri

(g): 19, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.2

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate

Placinta in foaie greceasca (100.00 g)

Brânză de vaci proaspăta - 41.21g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Faina  T 55 - 19.68g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de 

industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 

9.07g, Margarina Argenta Pastry - 8.83g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Oua consum - 7.85g,  (Oua), Stafide - 4.90g, coaja de portocala* - 3.18g, Griș (Conține Gluten) 

- 2.45g, Ulei de floarea soarelui - 1.47ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.98g,  (Solvent: propilenglicol, substanță 

aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.24g, Otet de mere / Otet de vin - 0.14ml, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de 

potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 915.6 / 281.9, Grăsimi (g): 12.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.7, Glucide (g): 30.9 din care:

Zaharuri (g): 13.8, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 915.6 / 281.9, Grăsimi (g): 12.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.7, Glucide (g): 30.9 din care:

Zaharuri (g): 13.8, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 0.3

Alergeni

Gluten, Ouă, Lapte

*provenit din produse congelate



Placinta cu branza, stafide si smantana (100.00 g)

Smantana 32% Performance - 30.63g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: caragenan: vegetal), Brânză de vaci 

proaspăta - 30.59g,  (Lapte de vacă pasteurizat), Foi de placinta Linco - 16.53g,  (făină albă de grâu, apă, amidon din porumb.), Oua 

consum - 10.58g,  (Oua), Zahăr - 10.33g, coaja de portocala - 0.82g, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.28g,  (Solvent: 

propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.24g, Agent de îngroșare: Caragenan, Emulsifiant: 

Propilenglicol 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1071.1 / 256.1, Grăsimi (g): 14.3 din care: Acizi grași saturați (g) 9.2, Glucide (g): 23.1 din care:

Zaharuri (g): 12.5, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1071.1 / 256.1, Grăsimi (g): 14.2 din care: Acizi grași saturați (g) 9.2, Glucide (g): 23.1 din care:

Zaharuri (g): 12.5, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.5

Alergeni

Ouă, Lapte

Prajitura Cremsnit (150.00 g)

Lapte Elle Vire 3.6% - 50.50ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Faina  T 55 - 31g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria 

morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Premix de faină 

patiserie - 23.40g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr 

- 22g, Margarina Argenta Pastry - 10g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de 

floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), 

conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), 

aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Oua consum - 6g,  (Oua), Lapte praf integral laborator - 6ml,  (Lapte praf integral grăsime 

minim 26%.), Sare - 0.50g, Zahăr pudră - 0.30g, Otet de mere / Otet de vin - 0.10ml, Aroma de vanilie laborator Coseli - 0.10g,  

(Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Amidon de porumb - 0.10g, Colorant: Caroteni, Conservant: 

Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: 

Lecitine, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: 

Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 999.5 / 286, Grăsimi (g): 8.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.5, Glucide (g): 44.6 din care: Zaharuri

(g): 18.8, Proteine (g): 6.7, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (150.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1499.3 / 429, Grăsimi (g): 12.8 din care: Acizi grași saturați (g) 6.7, Glucide (g): 66.9 din care: Zaharuri

(g): 28.2, Proteine (g): 10, Sare (g): 0.7

Alergeni

Gluten, Ouă

Poate conține urme de: Lapte



Prajitura Pricomigdala (120.00 g)

Zahăr - 23.52g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 21.60g, Gem de caise - 21.16g,  (Caise, zahăr, sirop de glucoză, acidifiant: acid citric, 

agent gelifiant: pectină), Crema de lamaie Cremirca Limone - 17.94g,  (zahăr, sirop de glucoză-fructoză, apă, lapte degresat 

condensat îndulcit, amidon modificat, suc de lamaie (3,5%), unt de cacao, acidifiant E330, arome, conservant E202, emulgator 

E472e, coloranti: beta caroten si E171.), Smantana 32% Performance - 14.54g,  (smantana din lapte de vaca, agent de inrosare: 

caragenan: vegetal), Oua consum - 14g,  (Oua), Faina  T 55 - 2.45g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de 

grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Frisca vegetala Dulcinea Vanilla 

(Conține Soia, Lapte) - 1.75g,  (Preparat pe baza de grasimi vegetale cu aroma naturala de vanilie, pentru umplut si decorat 

prajituri, UHT (Conține Soia, Lapte)), Pesmet (Conține Gluten) - 1.75g, Faina migdale extra - 1.19g, Aroma de vanilie laborator 

Coseli - 0.10g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Colorant: Caroteni, Dioxid de titan, 

betacaroten, Conservant: Sorbat de potasiu, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Propilenglicol, 

Datem, esterii lactici ai mono- şi digliceridelor cu acizi graşi, Acid citric, Antioxidant: Acid citric, Corector de aciditate: Citrati de 

sodiu, Fosfaţi de potasiu, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Pectine: pectina, pectina amidata, Carboximetilceluloză, 

Carboximetilceluloză de sodiu, Gumă de celuloză, Sorbitol, Celuloza, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1561.7 / 371.3, Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5, Glucide (g): 43 din care: Zaharuri

(g): 39.9, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (120.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1874.1 / 445.6, Grăsimi (g): 23.2 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide (g): 51.6 din care: Zaharuri

(g): 47.9, Proteine (g): 6.4, Sare (g): 0.1

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia

Poate conține urme de: Lapte, Nuci

Trigon cu Branza Dulce (110.00 g)

Făină de grâu - 37.82g, Brânză de vaci - 32.24g, Margarina Argenta Pastry - 14.48g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr - 6.43g, Ulei de floarea soarelui - 6.03ml, Oua consum - 

4.82g,  (Oua), Stafide - 4.02g, Zahăr pudră - 1.04g, Griș (Conține Gluten) - 0.80g, Coaja de lamaie* - 0.80g, Aroma de vanilie 

laborator Coseli - 0.64g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă demineralizată.), Sare - 0.56g, Otet de mere / Otet de 

vin - 0.32ml, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat 

de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Propilenglicol, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1026.3 / 338.7, Grăsimi (g): 17.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.8, Glucide (g): 36.4 din care:

Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 9.5, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1128.9 / 372.5, Grăsimi (g): 19.2 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 40.1 din care:

Zaharuri (g): 10.9, Proteine (g): 10.4, Sare (g): 0.9

Alergeni

Gluten, Ouă

Poate conține urme de: Lapte

*provenit din produse congelate



Trigon cu Mar (110.00 g)

Mere - 56.28g, Făină de grâu - 29.38g, Margarina Argenta Pastry - 9.42g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, 

emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), 

acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat 

de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Zahăr - 6.05g, Ulei de floarea soarelui - 4.34ml, Pesmet (Conține 

Gluten) - 2.88g, Zahăr pudră - 0.74g, Sare - 0.40g, Scorțișoară - 0.28g, Otet de mere / Otet de vin - 0.23ml, Colorant: Caroteni, 

Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, 

Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 792.8 / 250.2, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 28.4 din care:

Zaharuri (g): 11.8, Proteine (g): 3.7, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 872 / 275.2, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.6, Glucide (g): 31.3 din care: Zaharuri

(g): 12.9, Proteine (g): 4, Sare (g): 0.5

Alergeni

Gluten

Poate conține urme de: Lapte

Trigon cu Nuca (110.00 g)

Făină de grâu - 36.10g, Miez de nuca (Conține Nuci) - 20.05g, Zahăr - 17.52g, Margarina Argenta Pastry - 14.02g,  (uleiuri vegetale 

rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) 

[palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract 

bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pesmet (Conține Gluten) - 9.34g, 

Ulei de floarea soarelui - 5.84ml, Sirop de glucoză - 3.11g,  (Sirop de glucoză), Zahăr pudră - 1.94g, Sare - 0.62g, Coaja de lamaie* - 

0.62g, Otet de mere / Otet de vin - 0.31ml, Aroma rom Marin Braun - 0.23g,  (apa, Jamaica rom 65%, propilen glicol, agent de 

ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de glicerol), Scorțișoară - 0.15g, 

Rom - 0.15g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat 

de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză 

de sodiu, Gumă de celuloză, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi, Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1706.7 / 497.5, Grăsimi (g): 28.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.2, Glucide (g): 52.1 din care:

Zaharuri (g): 21.4, Proteine (g): 7.8, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1877.3 / 547.2, Grăsimi (g): 31.6 din care: Acizi grași saturați (g) 7.9, Glucide (g): 57.3 din care:

Zaharuri (g): 23.5, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.8

Alergeni

Gluten

Poate conține urme de: Lapte, Nuci

*provenit din produse congelate



Trigon cu Parmezan (110.00 g)

Făină de grâu - 38.85g, Lapte Elle Vire 3.6% - 24.61ml,  (Lapte conținut de grăsime 3.6%), Margarina Argenta Pastry - 16.07g,  

(uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale 

acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată (0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), 

antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Parmezan 

Zanetti - 15.18g,  (lapte, sare, cheg, lizozim conservant din ou), Ulei de floarea soarelui - 6.69ml, Oua consum - 3.57g,  (Oua), 

Amidon de porumb - 2.67g, Sare - 1.16g, Unt 82% grasime - 0.89g,  (UNT obtinut din SMANTANA pasteurizata si standardizata, 

proveinta din LAPTE de vaca.), Otet de mere / Otet de vin - 0.31ml, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Lizozim, 

Antioxidant: Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid 

citric, Stabilizator: Mono si digliceride acizilor grasi 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1086.3 / 364.5, Grăsimi (g): 23.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 29.6 din care:

Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 9.6, Sare (g): 1.4

Informații nutriționale porție (110.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1194.9 / 400.9, Grăsimi (g): 25.7 din care: Acizi grași saturați (g) 11.2, Glucide (g): 32.6 din care:

Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 1.5

Alergeni

Gluten, Ouă

Poate conține urme de: Lapte

Salam de biscuiti (100.00 g)

Biscuiti populari - 28.48g,  (Faina alba de GRAU 650 (origine: Romania), apa, zahar, ulei de floarea soarelui cu continut ridicat de 

acid oleic, sirop de glucoza, agenti de afanare (carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), sare iodata, acidifiant (Acid 

citric), aroma, enzime.), Rahat - 27.52g,  (Zahăr, apă, amidon de porumb, acidifiant (acid citric), albuş de ou praf, fulgi de cocos, 

arahide, cacao, arome naturale.), Zahăr - 13.76g, Unt 82% - 11.92g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), Oua consum - 7.33g, 

 (Oua), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 7.33g,  (Pastă de cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. 

Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Pudră de cacao - 2.75g, Aroma rom Marin Braun - 0.91g,  (apa, Jamaica rom 65%, 

propilen glicol, agent de ingrosare E466, caramel, acid acetic, deztroza, maltodextrina, amidon modificat E1450, triacetat de 

glicerol), Antioxidant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Carboximetilceluloză, Carboximetilceluloză de 

sodiu, Gumă de celuloză, Agent de afânare: Carbonati de sodiu, Carbonati de amoniu: carbonat de amoniu, carbonat acid e amoniu, 

Amidon modificat: Octenil succinat de Amidon sodic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1700.4 / 407.4, Grăsimi (g): 18.1 din care: Acizi grași saturați (g) 11.2, Glucide (g): 56.4 din care:

Zaharuri (g): 33.9, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1700.4 / 407.4, Grăsimi (g): 18.1 din care: Acizi grași saturați (g) 11.2, Glucide (g): 56.4 din care:

Zaharuri (g): 33.9, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.3

Alergeni

Gluten, Ouă, Soia

Poate conține urme de: Arahide, Lapte, Nuci



Pateuri cu carne (100.00 g)

Faina  T 55 - 22g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, 

acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Margarina Argenta Pastry - 19.60g,  (uleiuri vegetale rafinate (palmier, floarea 

soarelui), apă, emulsifiant (lecitină de floarea-soarelui (E322), mono- și digliceride ale acizilor grași (E471) [palmier]), sare iodată 

(0.28%), acidifiant (acid citric (E330)), conservant 0.05% (sorbat de potasiu (E202)), antioxidant (extract bogat în tocoferol (E306), 

palmitat de L-ascorbil (E304(i))), aromă, colorant (caroteni (E160a)).), Pulpa de porc - 18g, Pulpa de vită - 18g, Ceapă - 7g, Pesmet 

(Conține Gluten) - 6g, Premix de faină patiserie - 5g,  (Amestec de grâu și de grâu ameliorator, gluten de grâu, acid ascorbic, 

xilanază (grâu), amilază (grâu).), Oua consum - 2g,  (Oua), Otet de mere / Otet de vin - 1ml, Ulei de floarea soarelui - 1ml, Sare - 

0.30g, Piper negru - 0.10g, Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Esterii acidului ascorbic 

cu acizii grasi, Extract bogat de tocoferol, Emulsifiant: Lecitine, Corector de aciditate: Acid citric, Stabilizator: Mono si digliceride 

acizilor grasi, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 777 / 327.4, Grăsimi (g): 19.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.1, Glucide (g): 25.2 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 11.5, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 777 / 327.4, Grăsimi (g): 19.7 din care: Acizi grași saturați (g) 9.1, Glucide (g): 25.2 din care: Zaharuri

(g): 1.1, Proteine (g): 11.5, Sare (g): 0.5

Alergeni

Gluten, Ouă

Poate conține urme de: Lapte

Candy Bar

Briose cu ciocolata (100.00 g)

Zahăr - 25.53g, Faina  T 55 - 22.73g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Ciocolata neagra Vanini 72% (Conține Soia) - 17.02g,  (Pastă de 

cacao, zahăr, unt de cacao. Emulgator: Lecitină din soia. Extras de vanilie. Fara gluten (Conține Soia)), Unt 82% - 14.18g,  (lapte de 

vaca pasteurizat, culturi de sare), Oua consum - 11.34g,  (Oua), Zahăr pudră - 5.67g, Pudră de cacao - 2.83g, Praf de copt - 0.56g, 

Sare - 0.14g, Antioxidant: Lecitine, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1847 / 441.7, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 13.3, Glucide (g): 55 din care: Zaharuri

(g): 36.1, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1847 / 441.7, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 13.4, Glucide (g): 55 din care: Zaharuri

(g): 36.1, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 0.4

Alergeni

Ouă, Soia, Lapte



Briose cu vanilie (100.00 g)

Faina  T 55 - 26.63g,  (Amestec de grâu de țară aprobat de industria morăritului și de grâu ameliorator.

Adăugarea 

de gluten de 

grâu, acid ascorbic, xilanază (grâu), amilază (grâu).), Zahăr - 26.59g, Unt 82% - 21.27g,  (lapte de vaca pasteurizat, culturi de sare), 

Oua consum - 21.27g,  (Oua), Aroma de vanilie laborator Coseli - 2.12g,  (Solvent: propilenglicol, substanță aromatizanta, apă 

demineralizată.), Sare - 1.06g, Praf de copt - 1.06g, Emulsifiant: Propilenglicol, Agent de tratare a făinii: Acid ascorbic 

Informații nutriționale 100g

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1648.5 / 394.4, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.8, Glucide (g): 46.6 din care:

Zaharuri (g): 27.2, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 1.4

Informații nutriționale porție (100.00g)

Valoare Energetică (kJ/kcal): 1648.5 / 394.4, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.8, Glucide (g): 46.6 din care:

Zaharuri (g): 27.2, Proteine (g): 5.7, Sare (g): 1.4

Alergeni

Ouă, Lapte


