
     TABEL INGREDIENTE PRODUSE DE FRANCIZĂ ROMÂNIA

VALABIL DIN: 24.03.2023    

COD
DENUMIRE 
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PRODUSE MINI 

5816

MINI CU IAURT ŞI 

CĂPŞUNI               

(Produs in Romania 

sau Ungaria)                  

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, sare iodată (clorură de 

sodiu, iodură de potasiu), amidon modificat, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură de iaurt şi căpşuni (25%){umplutura de căpşuni (50%) 

[umplutura cu căpşuni (piure de căpşuni; sirop de glucoză-fructoză; zahăr; apă; amidon modificat; fibre citrice; stabilizatori: celuloză, carboximetilceluloză; acidifiant: 

acid citric; conservant: sorbat de potasiu; corector de aciditate: citrați de sodiu; colorant: concentrat de morcovi; aromă naturală]; amidon modificat; pesmet (FĂINĂ 

DE GRÂU, apă, drojdie, sare); dextroză; fibră de bambus; acidifiant: acid citric]; umplutură de iaurt (50%) [apă; cremă praf cu aromă de iaurt (zahăr, amidon 

modificat, LACTOZĂ, dextroză, IAURT PRAF, acidifianți: acid citric, acetat de calciu, sirop de glucoză, ulei vegetal (palmier) 1%, aromă naturală,  emulsifiant: esteri 

ai acidului acetic cu mono- și digliceridele acizilor grași, PROTEINE DIN LAPTE); IAURT; aromă naturală; IAURT PRAF; amidon modificat; ALBUŞ DE OU PRAF]}; 

suprafaţă [zahăr, apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF].

5804

MINI CU VIŞINE 

(Produs in Romania 

sau Ungaria)             

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; GLUTEN DE GRÂU; sare iodată (clorură de 

sodiu, iodură de potasiu); amidon modificat; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de vişine (25%) [vişine (80%); zahăr, amidon modificat; 

pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); zahăr vanilinat; stabilizatori: alginat de sodiu, citraţi de sodiu, trifosfaţi; dextroză; acidifiant: acid citric]; suprafață [apă, 

GĂLBENUȘ DE OU PRAF].

1103

MINI CIOCO 

DOBLO                      

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; GLUTEN DE GRÂU; sare iodată (clorură de 

sodiu, iodură de potasiu); amidon modificat; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură din ciocolată praf (20%)[ciocolată pudră (35%)(zahăr, cacao 

pudră); uleiuri vegetale (floarea-soarelui, ulei de soia rafinat complet, rapiţă, palmier în proporții variate), zahăr; amidon modificat; emulsifiant: lecitine (floarea-

soarelui, rapiţă)]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF].
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5773

MINI CU BRÂNZĂ 

DULCE                    

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie, GLUTEN DE GRÂU; sare iodată (clorură de 

sodiu, iodura de potasiu); amidon modificat; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor 

grași, agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de brânză dulce degresată şi ricotta (25%) [apă, BRÂNZĂ DE VACĂ DEGRESATĂ (17,2%), 

RICOTTA (16,5%), zahăr, amidon de porumb; LAPTE PRAF DEGRESAT;  LACTOZĂ;  ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier; amidon modificat, pesmet 

(FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); PRAF DE OU INTEGRAL; arome naturale; IAURT PRAF; AMIDON DE GRÂU, zahăr vanilinat, ALBUŞ DE OU PRAF, 

acidifiant: acid citric], suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF].

5771

MINI CU CAISE  

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, amidon modificat, sare 

iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu), agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime]; umplutură din preparat cu gust de caise (25%) [preparat cu gust de caise 

(86,8%) [piure de fructe (piure mere, piure caise (10%)), sirop de glucoză-fructoză, zahăr, apă, fibre de caise, agenți de îngroșare: alginat de sodiu, citrați de sodiu, 

gumă de guar; acidifiant: acid citric, aromă, conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; agent de întărire: fosfați de calciu, colorant: caroteni], dextroză, pesmet 

(FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare), fibre de bambus, amidon modificat]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

5792

MELC CU NUCĂ      

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; 

sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; NUCĂ (4,1%); înlocuitor de nucă (2,3%)(GERMENI DE GRÂU; 

seminţe de floarea-soarelui; zahăr; arome); pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); amidon de porumb; drojdie; GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; sare 

iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); PROTEINĂ DIN SOIA; dextroză; corector de aciditate: citrați de sodiu; maltodextrină; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale 

acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; aromă; scorţişoară; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime. 

5680

MINI CU TELEMEA 

ŞI CAŞCAVAL               

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu), 

GLUTEN DE GRÂU, amidon modificat, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură de telemea și ricotta (28%) {apă; TELEMEA DE VACĂ (28,8%); 

RICOTTA (12,5%); GRIŞ DE GRÂU; SMÂNTÂNĂ; FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; amidon modificat; ALBUŞ DE OU PRAF; zahăr; acidifiant: acid citric; (LAPTE PRAF 

DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier 4,5%); amidon de porumb; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); margarină 

vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector 

de aciditate: acid citric], IAURT PRAF; arome naturale; ulei de rapiță rafinat; aromă}; suprafaţă cu caşcaval presărat (4,5%) [caşcaval (55,5%) (LAPTE, sare, cultură 

lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi), apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 
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1111

MINI  CU PIZZA   

(Produs in Romania 

sau Ungaria)                        

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); 

GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor 

grași; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură cu gust de pizza (25%) [apă, concentrat de roşii (24,1%); FĂINĂ DE GRÂU, GRIŞ DE GRÂU; 

LAPTE PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier; amidon modificat; amidon de porumb; sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu); margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale 

acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; ALBUȘ DE OU PRAF, oregano (0,3%), morcovi; dextroză; păstârnac; condimente; colorant: riboflavine; ceapă; 

arome], suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF].

1112

SĂRĂŢELE CU 

CAŞCAVAL                  

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); 

apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; apă; GLUTEN DE GRÂU; oţet; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de 

potasiu); zahăr; amidon modificat; agent antiaglomerant: carbonat de calciu; emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; 

FĂINĂ DE SOIA; ulei de rapiță rafinat, agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de caşcaval (16%)[apă; caşcaval (33,5%)(LAPTE, sare, cultură 

lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi); FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; GRIŞ DE GRÂU; (LAPTE PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF DULCE; 

grăsime vegetală de palmier 4,5%); amidon de porumb, cașcaval praf (2,2%)(CAȘCAVAL USCAT, ZER PRAF, săruri de topire: fosfați de sodiu); zahăr; ALBUŞ DE 

OU PRAF; acidifiant: acid citric; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); margarină vegetală (uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, 

rapiță în proporţii variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric)]; suprafață [SEMINŢE DE SUSAN, apă, 

GĂLBENUȘ DE OU PRAF, sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu)]. 

5769

POGĂCELE CU 

CAŞCAVAL   

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă; margarină [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: 

mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; caşcaval (3%)(LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi); 

drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); zahăr; GLUTEN DE GRÂU; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și 

diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; proteine din LAPTE, dextroza, ulei vegetal de rapiță, extract de morcovi, LAPTE PRAF DEGRESAT; FĂINĂ DE 

SOIA; ZER PRAF; FĂINĂ INTEGRALĂ DE SECARĂ; TĂRÂŢE DE SECARĂ; FĂINĂ DE MALȚ DE ORZ; cultură starter; acidifianţi: acid lactic, acid acetic; aromă; 

agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.



     TABEL INGREDIENTE PRODUSE DE FRANCIZĂ ROMÂNIA

VALABIL DIN: 24.03.2023    

COD
DENUMIRE 

PRODUS
INGREDIENTE 

                                       

5681

MINI CU CIUPERCI 

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], GLUTEN DE GRÂU, oţet, sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu), zahăr, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură de ciuperci (23%) [ciuperci (37,2%)(ciuperci; apă; sare; antioxidant: acid citric; 

conservanţi: sorbat de potasiu, metabisulfit de potasiu); apă; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); ceapă; FĂINĂ DE GRÂU; amidon modificat; muştar (apă; 

oţet; SEMINŢE DE MUŞTAR; zahăr; sare; condimente); sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); cremă de usturoi (usturoi; apă; sare; ulei de floarea-

soarelui; acidifiant: acid citric; amidon modificat; agent de îngroşare: gumă de xantan; conservanţi: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); piper măcinat; 

ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; pătrunjel; aromă]; suprafață [apă, PROTEINĂ DIN SOIA; dextroză; amidon modificat; corector de aciditate: citrați de sodiu; 

maltodextrină]. 

1131

MINI CU CARNE DE 

PUI                     

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: aluat [făină albă de grâu; apă; margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii variate), apă, sare, 

emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, corector de aciditate: acid citric]; zahăr, drojdie, sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu), gluten de grâu, 

amidon modificat; emulsifianți: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de tratare a 

făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură cu carne de pui (27%)[bază de carne de pui și ceapă (49%) (carne de pui (75%), ketchup (concentrat de roşii, apă, zahăr, 

oţet, amidon nativ, sare, conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; aromă naturală), ceapă, ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat, cremă de usturoi (usturoi, 

apă, sare, ulei de floarea-soarelui rafinat, acidifiant: acid citric, amidon nativ, agent de îngroșare: gumă de xantan, conservanți: sorbat de potasiu, metabisulfit de 

potasiu), sare, piper negru], apă, bază pentru umputură (amidon modificat; zer praf; lactoză; ulei vegetal (cocos); amidon de grâu; sirop de glucoză; agent de 

îngroșare: alginat de sodiu; proteine din lapte; albuş de ou praf); pesmet (făină de grâu, apă, drojdie, sare), făină de grâu, griș de grâu, albuş de ou praf, lapte praf 

degresat, lactoză, zer praf dulce, grăsimi vegetale (palmier), amidon de porumb, praf de ou integral, amidon modificat, margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale 

rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii variate), apă, sare, emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, corector de aciditate: acid citric]; sare iodată 

(clorură de sodiu, iodat de potasiu)], suprafață [apă, seminţe de susan, semințe de in, gălbenuș de ou praf].

5808

MINI CU VIȘINE ȘI 

CIOCOLATĂ 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții variate), apă, 

sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, sare iodată (clorură de sodiu, iodat de 

potasiu), amidon modificat, emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

tratare a făinii: acid ascorbic, enzime], umplutură cu vișine și umplutură din praf de ciocolată (28%) [umplutură cu vișine (50%) [vișine (77,2%), zahăr, amidon 

modificat, pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare), zahăr vanilinat, stabilizatori: alginat de sodiu, citrați de sodiu, trifosfați; dextroză; acidifiant: acid citric]; 

umplutură din praf de ciocolată (50%) [ciocolată pudră (35%) (zahăr, cacao pudră), uleiuri vegetale (floarea-soarelui, ulei de soia rafinat complet, rapiţă, palmier în 

proporții variate), zahăr, amidon modificat, emulsifiant: lecitine (floarea-soarelui, rapiţă)]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF].
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1140

MINI CU MERE 

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; GLUTEN DE GRÂU; oţet; sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu); zahăr; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de mere (28%)[mere (73,9%), zahăr; amidon modificat; pesmet (FĂINA DE GRÂU, apă, 

drojdie, sare); GRIŞ DE GRÂU; scorţişoară; aromă], suprafață [zahăr; ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; colorant: caroteni]. 

5776

MINI HOT-DOG CU 

KETCHUP                   

(Produs in Romania 

sau Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], drojdie, sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu), 

GLUTEN DE GRÂU, zahăr, amidon modificat, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură de crenvurşt şi ketchup (34%) [crenvurşti de porc (80,8%) 

(carne de porc, carne de curcan, apă, şoric de porc, baiț (sare, conservant: nitrit de sodiu), zahăr; dextroză; stabilizatori: difosfați, trifosfaţi, citrați de sodiu; sare; 

condimente; aromă naturală, antioxidant: acid ascorbic, maltodextrină; extracte de condimente], ketchup (18%) (apă; concentrat de roşii; zahăr; oţet; amidon 

modificat; sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extract de condimente), amidon modificat, piper negru]; suprafaţă [SEMINȚE DE SUSAN; apă; 

(proteine din LAPTE, dextroza, ulei vegetal de rapiță 2%, extras de morcovi)]. 

1153

MINI CU MAC ŞI 

CREMĂ                   

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate), apă, 

sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, sare iodată (clorură de sodiu, iodat de 

potasiu), amidon modificat, emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

tratare a făinii: acid ascorbic, enzime], umplutură de cremă cu gust de lapte şi de mac (30%) [cremă cu gust de lapte (32,6%)(apă, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, 

amidon modificat, coloranți: sulfat de calciu, carbonat de calciu; stabilizatori: celuloză, carboximetilceluloză, sare, corectori de aciditate: acid citric, citrați de potasiu; 

aromă de lapte dulce, conservant: sorbat de potasiu), apă, zahăr, mac (18%), pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare), amidon modificat, ALBUŞ DE OU 

PRAF, acidifiant: acid citric, aromă naturală, AMIDON DE GRÂU], suprafață (3,3%) [mac (45,4%), apă, PROTEINE DE LAPTE, dextroză, ulei de rapiță, extract de 

morcov].

5684

MINI COVRIGEI 

BAH (Produs in 

Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; cașcaval (23,3%) (LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi); margarină vegetală [uleiuri şi 

grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid 

citric]; apă; preparat cu caracter de smântână (CONCENTRAT DE PROTEINE DIN LAPTE; grăsime de palmier; cultură bacteriană pură); PRAF DE OU INTEGRAL; 

sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); GĂLBENUȘ DE OU PRAF; amidon de porumb; agent de afânare: carbonați de sodiu; stabilizatori: gumă de xantan.
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1136

MINI RULOU CU 

CIOCOLATĂ 

(Produs în Slovacia)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; apă; margarină vegetală [grăsimi vegetale (palmier); ulei vegetal (rapiță); apă; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; 

lecitine; sare; conservant: acid sorbic; aromă; corector de aciditate: acid citric; colorant: caroteni]; zahăr; umplutură cu cacao (7%) [cacao pudră degresată (14,5%); 

amidon modificat; LAPTE PRAF degresat; grăsime vegetală (palmier); PROTEINE DE GRÂU; emulsifiant: fosfați de sodiu; agent de îngroșare: alginat de sodiu, 

alginat de calciu; stabilizator: difosfați; agenți de întărire: lactat de calciu, citrați de calciu; arome]; cacao pudră (2,5%), granule de ciocolată 2%; (zahăr; bază de 

cacao; unt de cacao; emulsifiant: lecitine (SOIA); aromă de vanilie), drojdie; GLUTEN DE GRÂU; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu, agent 

antiaglomerant: ferocianură de sodiu); amestec de panificație (GLUTEN DE GRÂU; agent de îngroșare: gumă de guar; FĂINĂ DE GRÂU; emulsifiant: esteri ai 

acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de tratare a făinii: acid ascorbic); aromă, amidon modificat; PRAF DE OU INTEGRAL; 

PROTEINE DIN LAPTE; praf de copt [agent de afânare: difosfați, carbonați de sodiu, FĂINĂ DE GRÂU, ulei vegetal (floarea soarelui)], aromă (agent de umezire: 

propilenglicol; antioxidant: acid ascorbic, butilhidroxianisol).

5829

MINI RULOU CU 

PRUNE                    

(Produs în Slovacia)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; umplutură cu prune 19% (piure de prune 48%; piure de mere; prune deshidratate 22%; zahăr; apă; acidifiant: acid citric; aromă); 

apă, margarină vegetală [grăsime vegetală (palmier), ulei vegetal (rapiţă, floarea soarelui); apă, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; lecitine; sare; 

conservant: acid sorbic; aromă; corectori de aciditate: acid citric; colorant: caroteni]; SEMINŢE DE SUSAN 3%; zahăr; seminţe de in 1,5%; drojdie; GLUTEN DE 

GRÂU; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu, agent antiaglomerant: ferocianură de sodiu); seminţe de floarea-soarelui 0,8%; sirop de glucoză; amestec de 

panificație (GLUTEN DE GRÂU; FĂINĂ DE GRÂU; emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; stabilizator: gumă de 

guar; agent de tratare a făinii: acid ascorbic); preparat de panificaţie (extract de MALŢ DE ORZ; FĂINĂ DE GRÂU); amidon modificat, extract de malţ (FĂINĂ DE 

MALȚ DE GRÂU prăjită, SPĂRTURĂ DE SECARĂ prăjită, FĂINĂ DE SECARĂ prăjită, TĂRÂȚE DE GRÂU prăjite), emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; 

PROTEINE DIN LAPTE. 

5677 MINI CU ŞUNCĂ

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; GLUTEN DE GRÂU; oţet; sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu); zahăr; emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], 

umplutură de şuncă (35%){[şuncă (33,2%)(carne de porc; apă; sare; emulsifiant: trifosfați, dextroză; antioxidant: eritorbat de sodiu; potenţiator de aromă: 

monoglutamat de sodiu; colorant: caramel simplu; conservant: nitrit de sodiu)]; apă; preparat cu caracter de caşcaval (LAPTE; ulei vegetal de palmier; sare; cultura 

starter; cheag; stabilizator: clorură de calciu; colorant: caroteni; agent antiaglomerant: amidon din cartofi); FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; GRIŞ DE GRÂU; LAPTE PRAF 

DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF; grăsime vegetală de palmier; amidon de porumb; amidon modificat; ALBUŞ DE OU PRAF; zahăr, acidifiant: acid citric; sare 

iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; 

emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; aromă}; suprafaţă (SEMINŢE DE SUSAN; apă; GĂLBENUŞ DE OU PRAF).

5770

MINI CU TELEMEA            

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; GLUTEN DE GRÂU; oţet; sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu); zahăr; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de telemea (28%) [TELEMEA DE VACĂ (35,5%); apă, SMÂNTÂNĂ; GRIŞ DE GRÂU; 

FĂINĂ DE GRÂU; zahăr; ALBUŞ DE OU PRAF; amidon de porumb; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale 

rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; (LAPTE 

PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier 4,5%); ulei de rapiţă; aromă, IAURT PRAF, aromă naturală; amidon modificat; 

acidifiant: acid citric; agenţi de îngroşare: alginat de sodiu, gumă de guar]; suprafaţă (apă; GĂLBENUŞ DE OU PRAF). 
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8319

FORNETTI MINI CU 

BRÂNZĂ ȘI MĂRAR 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: Apă, făină albă de grâu, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții variate), apă, sare, 

emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], brânză de vacă (10%), amidon modificat; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de 

potasiu); drojdie; lapte praf degresat; lactoză; zer praf; grăsime vegetală de palmier; fibre de bambus, zahăr, gluten de grâu; mărar (0,5%), gălbenuș de ou praf, 

usturoi, albuş de ou praf; emulsifianți: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

îngroșare: alginat de sodiu, gumă de guar; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.

8320
MINI CU FICAT      

(Produs in Romania) 

Ingrediente: făină albă de grâu (Slovacia); apă; umplutură de ficăţei (18,9%) [ficăţei de pasăre (65%), slănină de porc, ceapă, izolat de soia, sare, praf de usturoi, 

piper negru, antioxidant: eritorbat de sodiu]; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; 

emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; bază pentru umplutură [amidon modificat; zer praf; lactoză; ulei vegetal (cocos), 

amidon de grâu; sirop de glucoză; agent de îngroșare: alginat de sodiu; proteine din lapte; albuș de ou praf]; seminte de in; seminţe de susan; drojdie; sare iodată 

(clorură de sodiu, iodură de potasiu); zahăr; gluten de grâu; emulsifianți: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, mono- şi 

digliceride ale acizilor graşi; sirop de glucoză; gălbenuş de ou praf; amidon modificat; pesmet (făină de grâu, apă, drojdie, sare); praf de ou integral; condimente; 

agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime.

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, amestec de cartofi [fulgi de cartofi (conţine DIOXID DE SULF), FĂINĂ DE GRÂU, sare iodată (clorură de 

sodiu, iodat de potasiu), zahăr, GRIȘ DE GRÂU, FĂINĂ DE MALȚ DE ORZ, emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, 

enzimă (conţine GLUTEN), agent de tratare a făinii: acid ascorbic], margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, LAPTE PRAF INTEGRAL, 

PRAF DE OU INTEGRAL, emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, ulei de rapiță, agent de tratare a făinii: acid 

ascorbic, enzime]; umplutură cu carne de cevapi (28%) [(carne de cevapi (49,6%) (carne de porc, carne de vită, untură de porc, fibre de grâu (fără gluten), sare, 

maltodextrină, condimente (conţine MUŞTAR) sirop de glucoză, antioxidant: acid ascorbic, ascorbat de sodiu; potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, colorant: 

carmine, arome naturale, extracte din fructe și legume, zahăr, aromă de fum, intestin comestibil (stabilizator: clorură de calciu, lactat de sodiu; agent gelatinizant: 

alginat de sodiu, colorant: CARAMEL  CU SULFIT DE AMONIU), ceapa rosie, apă, făină de orez, ketchup (6,9%) (apă; concentrat de roşii; zahăr; oţet; amidon 

modificat; sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extract de condimente), baza pentru umplutură (amidon modificat; ZER PRAF; LACTOZĂ, ulei 

vegetal (cocos); AMIDON DE GRÂU; sirop de glucoză; agent de îngroșare: alginat de sodiu; PROTEINE DIN LAPTE; ALBUȘ DE OU PRAF); muştar (apă, SEMINȚE 

DE MUȘTAR (alb, negru), oţet, zahăr, sare, condimente, extract de curcuma), PRAF DE OU INTEGRAL, sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu), piper negru, 

baiț de fum (apă, aromă naturală de fum, oțet; PROTEINE DIN SOIA; zahăr, colorant: caramel; condimente)], umplutură de ketchup și maioneză (10%)[ketchup 

(42,5%) (apă; concentrat de roşii; zahăr; oţet; amidon modificat; sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extract de condimente), maioneză (25,5%) 

(ulei de rapiţă rafinat; apă, muştar (apă, oţet, SEMINŢE DE MUŞTAR, zahăr, sare), gălbenuș de ou lichid (GĂLBENUȘ DE OU LICHID, sare), zahăr, oţet, amidon 

modificat, sare, agent de îngroșare: gumă de xantan, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu, antioxidant: calciu disodic EDTA), cașcaval (LAPTE, sare, 

cultură lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi), castraveți murați (castraveți, apă, oţet, zahăr, sare, mărar, agent de întărire: clorură de calciu, ceapa 

rosie, SEMINȚE DE MUȘTAR, aromă, piper negru), amidon modificat, ALBUȘ DE OU PRAF, piper negru, fibre de bambus, granule de ceapa rosie)], suprafaţă [apă, 

SEMINȚE DE SUSAN, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

MINI HAMBURGER 

(Produs in Ungaria)
5866
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PRODUSE L SI XL 

5790

BATON CU 

CAŞCAVAL            

(Produs in Romania 

sau Ungaria)              

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], GLUTEN DE GRÂU, drojdie, sare iodată (clorură de sodiu, 

iodură de potasiu), zahăr, emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, agent de 

tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; suprafaţă cu caşcaval presărat (5,7%) [caşcaval (LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent de întărire: clorură de calciu, 

colorant: caroteni); apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

5818

XL MERDENEA CU 

TELEMEA                 

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; 

sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; TELEMEA DE VACĂ (8,7%); SMÂNTÂNĂ; GRIȘ DE GRÂU; untură de porc; 

PRAF DE OU INTEGRAL; sare iodată (clorură de sodiu; iodură de potasiu); GLUTEN DIN GRÂU; oțet; amidon din porumb; LAPTE PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; 

ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier; amidon modificat; ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; GĂLBENUȘ DE OU PRAF; ALBUȘ DE OU PRAF; 

zahăr; IAURT PRAF; aromă; aromă naturală; emulsifianți: mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele 

acizilor grași; agent de îngroșare: alginat de sodiu, gumă de guar; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.  

8009
FOIETAJ CIUPERCI 

(Produs in Romania)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], GLUTEN DE GRÂU, oţet, sare iodată (clorură de sodiu, iodură 

de potasiu), zahăr, emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; 

umplutură de ciuperci (23%) [ciuperci (37,2%) (ciuperci; apă; sare; antioxidant: acid citric; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, metabisulfit de potasiu); 

apă; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); ceapă; FĂINĂ DE GRÂU; amidon modificat; muştar (apă; SEMINŢE DE MUŞTAR (alb, negru); oţet; zahăr; sare; 

condimente, extract de curcuma); sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu), cremă de usturoi (usturoi; apă; sare; ulei de floarea-soarelui; acidifiant: acid citric; 

amidon modificat; agent de îngroşare: gumă de xantan; conservanţi: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); piper măcinat; pătrunjel; ulei de floarea-

soarelui alimentar rafinat; aromă]; suprafață [apă, PROTEINĂ DIN SOIA; dextroză; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; corector de aciditate: citrați de sodiu; 

maltodextrină]. 
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PRODUSE XXL

5785

XXL CU ŞUNCĂ ŞI 

SMÂNTÂNĂ  

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); 

GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură cu smântână şi şuncă (25%)[SMÂNTÂNĂ (35,8%); apă; şuncă 

(17,9%) (pulpă de porc; apă; șorici de porc; sare; amidon de cartofi; stabilizator: trifosfați, agent de îngroșare: algă marină Eucheuma prelucrată, gumă de guar; 

PROTEINE DIN SOIA; dextroză; proteine animale (șoric de porc); condimente; antioxidant: eritorbat de sodiu; potenţiator de aromă: monoglutamat de sodiu; 

conservant: nitrit de sodiu); bază pentru umplutură (amidon modificat; ZER PRAF; LACTOZĂ; ulei vegetal (cocos) 15%; AMIDON DE GRÂU; sirop de glucoză; agent 

de îngroșare: alginat de sodiu; PROTEINE DIN LAPTE; ALBUŞ DE OU PRAF); amidon modificat; cremă de usturoi (usturoi; apă; sare; ulei de floarea-soarelui 

rafinat; acidifiant: acid citric; amidon modificat; agent de îngroşare: gumă de xantan; conservanţi: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); ALBUŞ DE OU 

PRAF; acidifiant: acid citric; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); zahăr; morcovi; dextroză; păstârnac; amidon de porumb; condimente; colorant: 

riboflavine; piper negru, aromă], suprafață [apă, crupe de porumb, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

5788

XXL CU 

CIOCOLATĂ 

DUBLĂ                 

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], zahăr, drojdie, GLUTEN DE GRÂU, sare iodată (clorură de 

sodiu, iodură de potasiu), amidon modificat, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură din ciocolată praf (20%) [ciocolată praf (35%) (zahăr, cacao 

pudră), uleiuri vegetale rafinate (floarea-soarelui, ulei de soia complet rafinat, rapiţă, palmier în proporții variate), zahăr, amidon modificat, emulsifiant: lecitine (floarea-

soarelui, rapiţă)]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

5916

XXL PERNUŢĂ CU 

CAŞCAVAL  (Produs 

in Romania sau 

Ungaria) 

Ingrediente: Aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], drojdie, sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu), zahăr, 

GLUTEN DE GRÂU, amidon modificat, emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor 

grași, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură cu cremă de brânză topită și caşcaval (25,4%)[apă, umplutură cu cremă de brânză topită 

(29,4%)(BRÂNZĂ, apă; ZER PRAF; amidon modificat; UNT; LAPTE PRAF DEGRESAT; săruri de topire: difosfaţi, polifosfaţi, fosfați de sodiu; sare; aromă; colorant: 

caroteni); FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, GRIŞ DE GRÂU; caşcaval (4,4%)(LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent de întărire: clorură de calciu, colorant: caroteni); 

LAPTE PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; ZER PRAF; grăsime vegetală de palmier; amidon modificat; amidon de porumb; zahăr; ALBUŞ DE OU PRAF; acidifiant: acid 

citric; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate), apă, sare, emulsifiant: mono- şi digliceride ale 

acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); aromă]; suprafaţă (apă; GĂLBENUȘ DE OU PRAF). 
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5778

XXL CU FICĂŢEI  

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); 

GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; emulsifianți: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor 

grași; agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime]; umplutură de ficăţei (25,4%) [umplutură de ficăţei (72,7%) [ficăţei de pasăre (65%), slănină de porc, ceapă, 

IZOLAT DE SOIA, sare, praf de usturoi, piper negru, antioxidant: eritorbat de sodiu]; apă, bază pentru umplutură [amidon modificat; ZER PRAF; LACTOZĂ; ulei 

vegetal (cocos), AMIDON DE GRÂU; sirop de glucoză; agent de îngroșare: alginat de sodiu; PROTEINE DIN LAPTE; ALBUȘ DE OU PRAF]; PRAF DE OU 

INTEGRAL; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); condimente]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU 

PRAF]. 

5797

XXL CU VIŞINE ŞI 

BUDINCĂ         

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; sare 

iodată (clorură de sodiu; iodură de potasiu); agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime]; umplutură cu vişine, umplutură cu gust de vișine şi cu umplutură 

preparată din praf de budincă cu gust de vanilie (25,4%)[umplutură cu vişine, umplutură cu gust de vișine (50%) (vişine; umplutură cu gust de vişine (piure de mere; 

piure de vişine (10%); sirop de glucoză-fructoză; zahăr; fibre de fructe; apă; agenți de îngroșare: alginat de sodiu, citraţi de sodiu, gumă de guar; acidifiant: acid citric; 

colorant: antocianine; aromă de vişine; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; agent de întărire: fosfați de calciu); zahăr; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, 

drojdie, sare); amidon modificat; fibră de bambus; zahăr vanilinat]; umplutură preparată din praf de budincă cu gust de vanilie (50%) (apă; preparat din praf de 

budincă cu gust de vanilie (zahăr; amidon modificat; dextroză; LACTOZĂ; PROTEINE DIN LAPTE; GRĂSIMI ANIMALE DIN LAPTE; sirop de glucoză din porumb 

uscat, ulei vegetal (floarea-soarelui), sare, ZER PRAF; agenți gelatinizanți: alginat de sodiu, sulfat de calciu; corector de aciditate: difosfați; amidon modificat; 

acidifiant: acid citric; colorant: caroteni, arome), suprafață [apă; (proteine din LAPTE, dextroza, ulei vegetal de rapiță 2%, extract de morcov)]. 
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5805

XXL ŞTRUDEL CU 

CARNE DE PUI                 

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); 

apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; apă; zahăr; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); GLUTEN 

DE GRÂU; PRAF DE OU INTEGRAL; amidon modificat; ulei de floarea-soarelui rafinat; colorant: caroteni; emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu 

mono- și digliceridele acizilor grași; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime]; umplutură de carne de pui și carne de curcan (25%) [baza de carne de pui 

(26,4%) (carne de pui (93%); ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat, sare iodată), baza de carne de curcan (26,4%) (carne de curcan (85%); ceapă; ulei de floarea-

soarelui alimentar, sare iodată), apă; SMÂNTÂNĂ; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă, drojdie, sare); fulgi de cartofi (cartofi; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor 

graşi; stabilizator: difosfați; corector de aciditate: acid citric); crema de usturoi (usturoi; apă; sare; ulei de floarea-soarelui rafinat; acidifiant: acid citric; amidon 

modificat; agent de îngroşare: gumă de xantan; conservanţi: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); amidon modificat; margarină vegetală [uleiuri şi 

grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid 

citric]; ALBUŞ DE OU PRAF; zahăr; acidifiant: acid citric; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); frunze de pătrunjel]; suprafață [apă, GĂLBENUȘ DE OU 

PRAF]. 

5856

XL FORNETTI CU 

CRENVURȘTI 

(Produs in Ungaria)

 Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); crenvurşti (25,3%) (carne de porc, carne de pui, apă, grăsime de pui, sare, țesut conjunctiv de pui, glucoză, 

PROTEINE DIN SOIA, stabilizator: difosfați, citrați de sodiu; potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu; antioxidant: eritorbat de sodiu; condimente, extracte de 

condimente, colagen din proteine de porc, conservant: nitrit de sodiu), apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în 

proporţii variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; ketchup (apă; concentrat de roşii; zahăr; oţet; amidon 

modificat; sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extract de condimente); muştar (apă; SEMINŢE DE MUŞTAR (alb, negru); oţet; zahăr; sare; 

condimente, extract de curcuma); SEMINŢE DE SUSAN; zahăr; drojdie; GĂLBENUȘ DE OU PRAF; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); GLUTEN DE 

GRÂU; amidon modificat; piper negru; emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; 

agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.

5856

XL FORNETTI CU 

CRENVURȘTI 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; crenvurşti (25,3%) (carne de porc, carne de pui, apă, grăsime de pui, sare, țesut conjunctiv de pui, glucoză, PROTEINE DIN 

SOIA, stabilizator: difosfați, citrați de sodiu; potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu; antioxidant: eritorbat de sodiu; condimente, extracte de condimente, 

colagen din proteine de porc, conservant: nitrit de sodiu), apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; ketchup (apă; concentrat de roşii; zahăr; oţet; amidon modificat; 

sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extract de condimente); muştar (apă; SEMINŢE DE MUŞTAR (alb, negru); oţet; zahăr; sare; condimente, 

extract de curcuma); SEMINŢE DE SUSAN; zahăr; drojdie; GĂLBENUȘ DE OU PRAF; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); GLUTEN DE GRÂU; amidon 

modificat; piper negru; emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.
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5784
XXL BRÂNZOAICĂ 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; apă; margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; 

sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; GLUTEN DE GRÂU; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de 

potasiu); amidon modificat; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

tratare a fainii: acid ascorbic; enzime]; umplutură de brânză de vacă degresată și ricotta (26%) [apă; BRÂNZĂ DE VACĂ DEGRESATĂ (17,2%); RICOTTA (16,5%); 

zahăr; amidon de porumb; ZER PRAF DULCE; LACTOZĂ; grăsime vegetală (palmier); LAPTE PRAF DEGRESAT; amidon modificat; pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, 

apă, drojdie, sare); PRAF DE OU INTEGRAL; arome naturale; IAURT PRAF; AMIDON DE GRÂU, zahăr vanilinat; ALBUŞ DE OU PRAF, acidifiant: acid citric]; 

suprafață [apă; GĂLBENUȘ DE OU PRAF].

5806

XXL MELC CU 

CAŞCAVAL              

(Produs in Romania 

sau Ungaria) 

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); zahăr; 

GLUTEN DE GRÂU; amidon modificat; emulsifianţi: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor 

grași, agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime], umplutură de caşcaval (15%) [bază pentru umplutură (apă; ulei de floarea-soarelui rafinat; amestec de 

stabilizare (PROTEINĂ DIN SOIA; stabilizatori: gumă de xantan, gumă tara, dextroză), sare); apă, caşcaval (7,9%) (LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent 

antiaglomerant: amidon din cartofi); PRAF DE OU INTEGRAL; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii 

variate); apă; sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; amidon de porumb; LAPTE PRAF DEGRESAT; LACTOZĂ; 

ZER PRAF DULCE; grăsime vegetală de palmier; ALBUŞ DE OU PRAF; zahăr, acidifiant: acid citric; amidon modificat; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de 

potasiu); aromă], suprafață (6%) [caşcaval (66,6%) (LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon din cartofi); apă, GĂLBENUȘ DE OU PRAF]. 

5826
XXL HOT DOG 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: aluat [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU; apă; margarină vegetală [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporţii variate); apă; 

sare; emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); GLUTEN DE 

GRÂU; amidon modificat; emulsifianți: mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; agent de 

tratare a făinii: acid ascorbic; enzime]; umplutură de crenvurşti (29,3%) [crenvurşti (65,9%) (carne de porc, carne de curcan, apă, șoric de porc, baiț (sare, 

conservant: nitrit de sodiu); zahăr, dextroză, stabilizator: difosfați, trifosfați, citrați de sodiu; sare, condimente, aromă naturală, antioxidant: acid ascorbic; 

maltodextrină, extracte de condimente), ketchup (apă; zahăr; concentrat de roşii; oţet; amidon modificat; sare; conservanţi: sorbat de potasiu; extract de condimente); 

muştar (apă; oţet; SEMINŢE DE MUŞTAR; zahăr; sare; condimente); amidon modificat; piper negru], suprafață [SEMINŢE DE SUSAN, apă, GĂLBENUȘ DE OU 

PRAF].
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PIZZA SI FOOD

5857

PIZZA CU ŞUNCĂ 

ŞI CIUPERCI    

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; preparat cu caracter de cașcaval (LAPTE DE VACĂ; ulei de palmier; sare; cultură starter; cheag; stabilizator: 

clorură de calciu; colorant: caroteni); şuncă (7,8%) (pulpă de porc, apă, şoric de porc, sare, amidon de cartof, stabilizator: trifosfați, agenţi de îngroşare: algă marină 

Euchema prelucrată, gumă de guar; PROTEINE DIN SOIA, dextroză, proteine animale (şoric de porc), condimente, antioxidant: eritorbat de sodiu, potenţiator de 

aromă: monoglutamat de sodiu, conservant: nitrit de sodiu); ciuperci feliate (7,8%) (ciuperci, apă, sare, antioxidanţi: acid citric, METABISULFIT DE POTASIU; 

conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu); concentrat de roşii; margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiță în 

proporții variate); apă; emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași; sare; corector de aciditate: acid citric]; zahăr; ketchup (apă, concentrat de roşii, zahăr, oţet, 

amidon modificat, sare, conservanți: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, extract de condimente), drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); amidon 

modificat; FĂINĂ DE SECARĂ INTEGRALĂ; acidifianți: acid lactic, acid acetic; cultură starter; FĂINĂ DE MALȚ DE GRÂU ȘI DE ORZ, agent de îngroşare: 

carboximetilceluloză, dextroză; maltodextrină; emulsifianți: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, lecitine (SOIA); ZER PRAF; 

amidon de cartof; ulei de rapiță; ulei de palmier; oțet; oregano; agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime. 

5858
PIZZA CU BACON 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; preparat cu caracter de smântână (CONCENTRAT DE PROTEINE DIN LAPTE; grăsime de palmier; cultură 

bacteriană pură); caşcaval (LAPTE, sare, cultură lactică, cheag, agent antiaglomerant: amidon de cartofi); bacon (7,8%)(bacon; apă; sare; emulsifiant: trifosfați, 

dextroză; antioxidant: eritorbat de sodiu; colorant: caramel simplu; conservant: nitrit de sodiu), ardei; ceapă; margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate 

(palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporții variate); apă; sare; emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași; corector de aciditate: acid citric]; drojdie; sare iodată 

(clorură de sodiu, iodat de potasiu); zahăr; amidon modificat; cremă de usturoi (usturoi, apă, sare, ulei de floarea-soarelui, acidifiant: acid citric, amidon modificat, 

agent de îngroșare: gumă de xantan, conservanți: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); FĂINĂ INTEGRALĂ DE SECARĂ; acidifianți: acid lactic, acid 

acetic; FĂINĂ DE MALŢ DE GRÂU ȘI DE ORZ; cultură starter; agent de îngroșare: carboximetilceluloză; dextroză; maltodextrină; emulsifianţi: esteri ai acizilor mono- 

și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, lecitine (SOIA), ZER PRAF; amidon de cartof; ulei de rapiţă; ulei de palmier; morcovi; păstârnac; amidon de 

porumb; condimente; colorant: riboflavine; piper negru; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime. 

5859

PIZZA CU ŞUNCĂ 

ŞI PORUMB                    

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia); apă; şuncă (16,5%) (pulpă de porc, apă, şoric de porc, sare, amidon de cartof, stabilizator: trifosfați, agenţi de 

îngroşare: algă marină Euchema prelucrată, gumă de guar; PROTEINE DIN SOIA, dextroză, proteine animale (şoric de porc), condimente, antioxidant: eritorbat de 

sodiu, potenţiator de aromă: monoglutamat de sodiu, conservant: nitrit de sodiu); preparat cu caracter de cașcaval (LAPTE DE VACĂ; ulei de palmier; sare; cultură 

starter; cheag; stabilizator: clorură de calciu; colorant: caroteni); porumb (9,2%); concentrat de roşii; zahăr; margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate 

(palmier, floarea-soarelui, rapiță în proporții variate); apă; emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași; sare; corector de aciditate: acid citric]; ketchup (apă, 

concentrat de roşii, zahăr, oţet, amidon modificat, sare, conservanți: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, extract de condimente), drojdie; sare iodată (clorură de 

sodiu, iodat de potasiu); amidon modificat, FĂINĂ DE SECARĂ INTEGRALĂ, acidifiant: acid lactic, acid acetic; cultură starter; FĂINĂ DIN MALȚ DE GRÂU ȘI DE 

ORZ; agent de îngroșare: carboximetilceluloză; dextroză; maltodextrină; emulsifianți: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, 

lecitine (SOIA); ZER PRAF; amidon de cartof; ulei de rapiță; ulei de palmier; ceapă; cremă de usturoi (usturoi, apă, sare, ulei de floarea-soarelui, acidifiant: acid citric, 

amidon modificat, agent de îngroșare: gumă de xantan, conservanți: sorbat de potasiu, METABISULFIT DE POTASIU); condimente; agent de tratare a făinii: acid 

ascorbic; enzime.
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5264
PIZZA PICANT 

(Produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, cârnaţi picanţi (15,3%) (carne de porc, slănină de porc; sare; amestec de condimente (condimente, dextroză, 

colorant: betanină, arome, antioxidant: eritorbat de sodiu, acid ascorbic; extracte de condiment, sare), proteine de porc, antioxidant: extracte de rozmarin, dextroză, 

cultura strater, conservant: nitrit de sodiu), preparat cu caracter de cașcaval (LAPTE DE VACĂ; ulei de palmier; sare; cultură starter; cheag; stabilizator: clorură de 

calciu; colorant: caroteni, agent antiaglomerant: amidon de cartofi), concentrat de roşii, zahăr, margarină vegetală [uleiuri și grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-

soarelui, rapiță în proporții variate); apă; sare; emulsifiant:  mono- și digliceride ale acizilor grași; corector de aciditate: acid citric]; ketchup (apă; concentrat de roşii; 

zahăr; oţet; amidon modificat; sare; conservanţi: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; extracte de condimente); drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de 

potasiu); amidon modificat; fibre de bambus; FĂINĂ INTEGRALĂ DE SECARĂ; acidifianți: acid lactic, acid acetic; cultură starter; FĂINĂ DE MALŢ DE GRÂU ȘI DE 

ORZ; agent de îngroşare: carboximetilceluloză; dextroză; maltodextrină; emulsifianţi: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele  acizilor grași, 

lecitine (SOIA); ZER PRAF; amidon de cartof; ulei de rapiță; ulei de palmier; oțet; oregano; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime. 

7052

ALUAT DE PIZZA 

1000g (Produs in 

Romania)

Ingrediente: făină albă de grâu (Slovacia); apă; ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodură de potasiu); zahăr; zer lichid; 

făină integrală de secară; acidifianţi: acid lactic, acid acetic; tărâţe de secară; făină de malţ de orz; cultură starter; agent antiaglomerant: carbonat de calciu; 

emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; făină de soia; ulei de rapiță rafinat; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; 

enzime.

7052

ALUAT DE PIZZA 

1000g (Produs in 

Ungaria)

Ingrediente: făină albă de grâu (Slovacia); apă; ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); zahăr; zer lichid; 

făină integrală de secară; acidifianţi: acid lactic, acid acetic; tărâţe de secară; făină de malţ de orz; cultură starter; agent antiaglomerant: carbonat de calciu; 

emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; făină de soia; ulei de rapiță rafinat; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; 

enzime.

5819

ALUAT DE PIZZA 

270g (Produs in 

Ungaria)

Ingrediente: făină albă de grâu (Slovacia); apă; ulei de floarea-soarelui alimentar rafinat; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); drojdie; zahăr; gluten de 

grâu; făină integrală de secară; tarate de secara, făină de malţ de orz; cultură starter; acidifianţi: acid lactic, acid acetic; agent antiaglomerant: carbonat de calciu; 

emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași; făină de soia; ulei de rapiță; agent de tratare a făinii: acid ascorbic; enzime.



     TABEL INGREDIENTE PRODUSE DE FRANCIZĂ ROMÂNIA

VALABIL DIN: 24.03.2023    

COD
DENUMIRE 

PRODUS
INGREDIENTE 

                                       

PRODUSE DE 

PANIFICATIE 

PRECOAPTE

1413
PANINI ALBĂ                

(produs in Ungaria)

Ingrediente: făină albă de grâu (Slovacia); apă; drojdie; sare iodată (clorură de sodiu, iodat de potasiu); zahăr; lapte praf degresat; făină din soia; zer praf; margarină 

vegetală (uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii variate), apă, emulsifiant: mono- şi digliceridele acizilor graşi, sare, corector 

de aciditate: acid citric), ulei de floarea-soarelui; agent de îngroşare: carboximetilceluloză; dextroză; făină de malţ de grâu; maltodextrină; emulsifianţi: esteri ai 

acidului mono- şi diacetiltartric cu mono şi digliceridele acizilor graşi, lecitină din soia;  extract de malţ de orz; amidon de cartof; ulei de rapiţă; agent de tratare a făinii: 

acid ascorbic; enzime.

PRODUSE DE 

PANIFICATIE

5679

SPECIALITATE CU 

MĂSLINE                    

(produs in Ungaria)

Ingrediente: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU (Slovacia), apă, margarină [uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate (palmier, floarea-soarelui, rapiţă în proporţii variate), apă, sare, 

emulsifiant: mono- şi digliceride ale acizilor graşi, corector de aciditate: acid citric], măsline negre (6,3%), zahăr, SEMINŢE DE SUSAN, drojdie, sare iodată (clorură 

de sodiu, iodat de potasiu), GLUTEN DE GRÂU, emulsifiant: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași;  PRAF DE OU 

INTEGRAL, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime.

PRODUSE 

PREMIUM COAPTE 

5740

GOGOAȘĂ CU 

GEM DE FRUCTE  

(produs in Germania)

Ingrediente: Aluat: FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, grăsime de palmier, OUĂ, ulei de rapiță, drojdie, zahăr, apă, ZER PRAF DULCE, sare, emulsifiant E471, glucoză, 

ALBUȘ DE OU PRAF;

Umplutură: gem de fructe asortate 13% [zahăr, fructe¹ 35% în proporţii variate (zmeură, vișine, mere, căpșuni), sirop de glucoză, apă, agent gelatinizant E440ii, 

acidifiant E330, agent de întărire E333iii];

Suprafată: zahăr decorativ 3%, (glucoză, AMIDON DIN GRÂU, grăsime de palmier).                                                                                                                                    

¹Corespunde cu 4% fructe în produsul finit.  
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DENUMIRE 

PRODUS
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5454

DONUT DE VIS CU 

ALUNE  (produs in 

Franta)

Ingrediente: aluat 66,1% [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă, ulei de palmier, margarină (grăsime şi ulei vegetale (palmier, rapiță), apă, suc de lămâie), zahăr, drojdie, sare, 

agent de afânare (carbonați de sodiu, glucono-delta-lactonă), dextroză, GLUTEN DE GRÂU, antioxidant (acid ascorbic)], umplutură cu cacao și alune (22,1%) [zahăr, 

ulei de rapiţă, ALUNE DE PĂDURE (10%), praf de cacao degresat (6%), LAPTE PRAF DEGRESAT, LACTOZĂ, emulsifiant (lecitine)], înveliș (7,4%) [zahăr, ulei şi 

grăsimi vegetale (miez de palmier, palmier, cocos), praf de cacao degresat (1,4%), LAPTE PRAF DEGRESAT, ZER PRAF, emulsifiant (lecitine)], decor 4,4% 

(ALUNE DE PĂDURE).

5455

DONUT DE VIS CU 

ZMEURĂ   (produs 

in Franta)

Ingrediente: aluat 66,1% [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă, ulei de palmier, margarină (grăsime şi ulei vegetal (palmier, rapiță), apă, suc de lămâie), zahăr, drojdie, sare, 

agent de afânare (carbonați de sodiu, glucono-delta-lactonă), dextroză, GLUTEN DE GRÂU, antioxidant (acid ascorbic)], umplutură de zmeură (22,1%) [zmeură 

(45%), sirop de glucoză-fructoză, zahăr, agent de îngroșare (pectine), corector de aciditate (acid citric)], înveliș (7,4%) [zahăr, ulei şi grăsimi vegetale (miez de 

palmier, palmier, cocos), extract de sfeclă, emulsifiant (lecitine)], decor 4,4% [zahăr, unt de cacao, acidifiant (acid citric), aromă, sirop de glucoză, colorant 

(antocianine)].

5456

DONUT DE VIS CU 

VANILIE                     

(produs in Franta)

Ingrediente: aluat 66,1% [FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, apă, ulei de palmier, margarină (grăsime şi ulei vegetal (palmier, rapiță), apă, suc de lămâie), zahăr, drojdie, sare, 

agent de afânare (carbonați de sodiu, glucono-delta-lactonă), dextroză, GLUTEN DE GRÂU, antioxidant (acid ascorbic)], umplutură cu gust de vanilie (22,1%) [apă, 

zahăr, sirop de glucoză, LAPTE PRAF DEGRESAT, amidon modificat, grăsime vegetală (cocos), conservant (sorbat de potasiu), extract de șofran, sare, aromă 

naturală)], înveliș (7,4%) [zahăr, ulei şi grăsimi vegetale (miez de palmier, palmier, cocos), emulsifiant (lecitine)], decor 4,4% [zahăr, zahăr crocant (făină de orez, 

FĂINĂ DE GRÂU, zahăr, MALȚ DE GRÂU, sare), unt de cacao, praf de cacao degresat, LAPTE PRAF, agent de glazurare (Şelac)].

LUCIU DE 

SUPRAFAŢĂ

90833
LUCIU PENTRU 

TOPPING FORNETTI  

(produs in Italia)

Ingrediente: apă, proteine vegetale, ulei vegetal de floarea-soarelui, dextroza, maltodextrina, amidon.

Aprobat: 

Manager Calitate 

Zarnoianu Diana Mihaela 


