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POVESTEA

NOASTRĂ

Pasiune pentru pâine… așa începe povestea noastră. Privind
cu atenție și cu poftă la obiceiurile culinare din întreaga lume,
am dezvoltat o pasiune pentru produsele noi, inovatoare.
Compuse cu atenție, rețetele noastre de pâine precoaptă și
congelată sunt un omagiu adus micilor brutării din toate
colțurile lumii. Selectăm ingredientele cu aceeași grijă ca în
satele Franței, unde au fost create baghetele pentru prima dată.
Prospețimea produselor noastre este aceeași cu a celor din
sudul Italiei, unde soarele arzător și meșteșugul oamenilor au
creat cea mai bună rețetă de ciabatta. Modelul cojii frumoasei
chifle Kaiser, asemănător unei coroane, vă va aminti de
celebrul împărat austriac, care le-a făcut atât de celebre. Cu
întreaga gamă de pâine și patiserie cunoscute în lumea
întreagă, impresionantă prin diversitate și savoare, avem ceva
pus deoparte pentru fiecare gurmand din întreaga lume!

MISIUNEA

NOASTRĂ

Angajamentul nostru este un angajament zilnic: întotdeauna
oferim pâine de înaltă calitate și produse fine de patiserie.
Noi transformăm cu pasiune cele mai bune ingrediente în
produse delicioase, creând o gamă largă de produse care te
poartă în jurul lumii, adunând gusturi și arome diferite
pentru a satisface cei mai exigenți clienți.
A passion to share! Câteva minute pentru a servi!

PRODUSE RUSTICE

PRODUSE RUSTICE
Produsele excepționale, aluatul maturat cu
fermentare prelungită eliberează aroma și savoarea
intensă din ingrediente. Umiditatea este încuiată în
interior și miezul este frumos, suplu și poros. Coaja
crocantă completează mixul perfect. Puteți alege
între pâine și baghete rustice, chifle sau ciabatta.

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ
4300171
130g

Formă artizanală, pudrată cu făină și făcută
cu maia de grâu. Conține lapte degresat și
făină de malț de orz.

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
NEAGRĂ
4300186
130g

O aromă deosebită dată de combinarea făinii
de malț de orz prăjit cu fulgi de soia și ovăz,
semințe de floarea soarelui, in și chimen.

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
CU HRIȘCĂ

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
CU ROȘII ȘI OREGANO
4300302
130g

4300166
130g

Un gust distinctiv de hrișcă, semințe de
floarea soarelui, in, soia, ovăz și maia de grâu.

Arome plăcute de oregano și roșii, ascunse într-o
coajă crocantă și un miez aerat și pufos.

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
CU CARTOFI
4300218
130g

Demibaghetă din grâu și secară îmbogățită cu
un amestec de cartofi. Presărată din plin cu
semințe de in și susan.

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
CU FĂINĂ NEAGRĂ ȘI
CARTOFI
4300337
130g

Demibaghetă rustică cu făină neagră, cartofi,
semințe de in și secară. Stropită generos cu
susan și cu semințe de in.

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ
CU SEMINȚE

BAGHETĂ CATALANĂ CU
SEMINȚE

4300339
130g

4300192
85g

Demibaghetă rustică cu semințe de in și
floarea soarelui. Stropită generos cu susan
și cu semințe de in.

Baghetă îmbunătățită cu un gust de
multicereale obținut dintr-un mix de
semințe de in și susan.

BAGHETĂ
CATALANĂ
4300168
80g

Această specialitate ascunde un miez
pufos într-o coajă crocantă și subțire.

BAGHETĂ CATALANĂ CU
MORCOVI ȘI SEMINȚE DE
IN
4300310
80g

O combinație deosebită care îmbină
pefect gustul dulce al morcovilor cu cel al
semințelor de in, într-o formă specială.

CIABATTA MAXI
4300243
335g

Cu miez aerat și pufos și o coajă crocantă și
subțire.

CIABATTA MAXI CU
MĂSLINE VERZI
4300288
335g

Cu miez aerat, pufos și coajă subțire și crocantă
la care se adaugă un gust plăcut și aromat de
măsline verzi.

CIABATTA
BRUNĂ

CIABATTA MAXI CU
ARDEI ROȘU
4300308
335g

4300321
120g

O noua rețetă pentru Ciabatta maxi,
îmbogățită cu bucăți de ardei roșu. Gust
plăcut de ardei și o culoare trandafirie.
Miezul este poros, specific unei ciabatta
delicioasă.

Ciabatta îmbogățită cu făină din malț de orz,
pentru un gust unic și aromă deosebită.

CIABATTA
NATURAL

4300316
120g

Ciabatta cu miez pufos și coajă subțire și
crocantă.

CIABATTA
CU ROȘII

4300320
110g

Ciabatta cu dimensiuni medii imbogățită cu
bucăți de roșii uscate.

CIABATTA
CU CEAPĂ

MINI-CIABATTA
NATURAL

4300340
78g

4300242
35g

Gust clasic de Ciabatta aromată cu fulgi de
ceapă, pentru o aromă perfectă.

Miniciabatta cu făină albă în mărimea
perfectă pentru food service.

MINI PAVE

MINI CIABATTA CU FĂINĂ
INTEGRALĂ

4300307
90g

4300245
35g

Rețeta clasică de pâine pave, într-o coajă
subțire și crocantă. Îmbogățită cu aluat
de secară, pentru un gust unic și o aromă
deosebită.

Mini Ciabatta cu făină integrală, cu o coajă
crocantă și completată cu semințe de
floarea-soarelui și susan.

CUB CU
SEMINȚE DE DOVLEAC
4300193
60g

Această specialitate ascunde sub coaja
crocantă o făină cu tărâțe și un gust bogat
de dovleac de la semințele presărate
deasupra.

CUB CU SEMINȚE DE IN ȘI
SUSAN
4300194
60g

Cubul cu semințe de in și susan are un gust
ușor sărat, de la pudra de sare presărată
deasupra.

CUB CU SEMINȚE DE
FLOAREA SOARELUI
4300191
60g

Cub plin în interior cu semințe de
floarea-soarelui, care sunt presărate
și deasupra.

PÂINE CU
MAIA ACTIVĂ
Două pâini speciale care conțin maia activă
din mere, dezvoltată cu sprijinul experților internaționali.
De ce este maiaua activă atât de unică?
· Oferă o aromă complexă și rotunjită pâinii
· Îmbunătățește prospețimea cojii, oferind în continuare acea
coajă crocantă
· Prelungește termenul de valabilitate al pâinii după coacere,
prospețimea durează câteva zile

PÂINE ALBĂ
CU MAIA
4300323
420g

PÂINE CU
SEMINȚE ȘI
MAIA
4300335
420g

PÂINE

PÂINE CU SEMINȚE
DE FLOAREA SOARELUI

MULTICEREALE
4300167
420g

4300188
420g

Specialitate rustică îmbogățită cu semințe
de floarea-soarelui, susan și semințe de in,
fulgi de ovăz și porumb. Decorată cu trei
tăieturi diagonale.

O pâine gustoasă cu făină de grâu
și secară îmbogățită cu semințe de
floarea soarelui atât în interior cât
și deasupra.

PÂINE CU CEAPĂ ȘI
CONDIMENTE
4300312
420g

O combinație unică de ingrediente și arome
într-o singură pâine. Dulce și iute, cu piper,
ceapă prăjită, turmenic, chilli, coriandru și
schinduf.

PÂINE CU SEMINȚE DE
DOVLEAC
4300187
420g

Specialitate rustică cu semințe de
dovleac atât în interior, cât și deasupra.

PÂINE RUSTICĂ CU
CARTOFI

PÂINE RUSTICĂ
4300189
420g

4300342
420g

Specialitate rustică îmbogățită cu fulgi de
cartofi. Decorată cu două tăieturi.

Pâine rustică făcută cu făină de secară,
făină de malț de orz prăjit și făină de malț
de grâu. Este decorată cu două tăieturi
deasupra.

PÂINE BRUNĂ
MULTICEREALE
4300309
420g

Pâine rustică făcută din făină de secară,
făină de malț de orz prăjită și făină de
grâu. Decorată cu orz.

PÂINE CU CEREALE
4300326
420g

Pâine rustică îmbogățită cu semințe de in și
floarea soarelui.

PÂINE
CU CARTOFI

PÂINE ALBĂ PAVE
4300241
420g

4300334
590g

Specialitate rustică îmbogățită cu fulgi
de cartofi ce oferă produsului un gust
tradițional.

Pâine albă cu adaos de maia. Această
pâine are un gust autentic de pâine
tradițională.

PÂINE NAPOLETANĂ

4300330
420g

Pâine rustică făcută cu făină de grâu
îmbogățită cu maia de secară uscată.

CHIFLE

CHIFLE

Bogate în semințe și cu un gust specific,
chiflele La Lorraine sunt făcute după o rețetă austriacă.
Cu o aromă deosebită, gama Kaiser îndeplinește toate
așteptările. Chiflele au mărimi diferite și sunt cu
susan, mac sau multicereale.
Chifla Kaiser poate să fie folosită atât
la mic-dejun, cât și la prânz și cină.

CHIFLĂ KAISER
4300059 - 60g
4300057 - 50g
4300148 - 35g

Chiflă Kaiser cu făină albă, cu un miez
moale și pufos. Numele vine de la forma
ștanței de deasupra.

CHIFLĂ KAISER
MULTICEREALE
4300054 - 60g
4300226 - 35g

Chiflă Kaiser îmbogățită cu un mix de
cereale, tărâțe de grâu și făină de malț
de orz prăjit.

CHIFLĂ KAISER CU CARTOFI
ȘI PORUMB

CHIFLĂ KAISER
CU MAC
4300056 - 60g
4300150 - 35g

4300232
60gr

Chiflă cu făină albă presărată cu mac.

Este asemănătoare unei chifle albe, însă are un
gust plăcut de cartofi.

CHIFLĂ KAISER
CU SUSAN
4300055 - 60g
4300149 - 35g

Chiflă cu făină albă presărată cu susan.

CHIFLĂ ÎMPLETITĂ CU
SUSAN
4320005
65g

O chiflă elegantă împletită cu pricepere si
pudrată din plin cu semințe delicioase de
susan.

CHIFLĂ ÎMPLETITĂ
MULTICEREALE
4320006
65g

Gust intens de cereale într-o formă
împletită și pudrată cu semințe de
in și susan.

PISTOLETTE
4300058
60g

Chiflă albă cu coajă subțire și
crocantă.

CHIFLĂ RUSTICĂ
4300053
70g

Chiflă multicereale îmbogățită cu fulgi
și boabe de soia, ovăz și semințe de in și
chimen. Coajă cu aspect rustic.

BAGHETE

BAGHETE

Bagheta vă permite să vă pregătiți sandvișuri cu
adevărat minunate. Când sunt tăiate, sunt excelente
pentru gustări la petreceri în timp ce mini baghetele se
potrivesc perfect pentru prânz.

BAGHETĂ FRENCH
4300060
335g

Baghetă albă făcută după o rețetă
tradițională franțuzească, cu miez moale și
coajă crocantă.

BAGHETĂ CU
FĂINĂ NEAGRĂ
4300135
335g

Baghetă cu făină neagră, malț de orz
prăjit, maia de grâu și secară.

BAGHETĂ
ALBĂ MULTICEREALE
4300128
335g

Baghetă cu multicereale îmbogățită cu
semințe de floarea-soarelui, in, susan și
soia.

DEMIBAGHETĂ
FRENCH
4300050
120g

Demibaghetă cu făină albă, miez pufos
și coajă crocantă.

DEMIBAGHETĂ CU FĂINĂ
NEAGRĂ
4300138
120g

Demibaghetă cu făină neagră, malț de orz
prăjit, maia de grâu și secară.

DEMIBAGHETĂ
MULTICEREALE
4300140
120g

Demibaghetă multicereale cu semințe de
floarea-soarelui, in și susan.

DEMIBAGHETĂ
GRAHAM
4300196
95g

Demibaghetă cu făină graham cu un miez
moale și pufos și o coajă crocantă și subțire.

MINIBAGHETĂ
ALBĂ
4300088 - 81g
4300051 - 55g
4300129 - 35g

Minibaghetă făcută cu făină albă, miez
pufos și coajă crocantă.

MINIBAGHETĂ CU
CARTOFI
4300190
60g

Baghetă albă îmbogățită cu fulgi de
cartofi și maia de grâu.

MINIBAGHETĂ
FITNESS

MINIBAGHETĂ
CU FĂINĂ NEAGRĂ

4300052
60g

4300139
35g

Minibaghetă cu un gust rustic foarte bun
datorat amestecului de cereale și semințe:
semințe de hrișcă, in, semințe de floareasoarelui, soia și orz prăjit.

Minibaghetă cu un gust plăcut de orz prăjit
și îmbogățită cu maia de grâu și secară.
Mărimea perfectă pentru food service.

MINIBAGHETĂ
GRAHAM
4300061
40g

Minibaghetă făcută cu făină de graham
perfectă pentru food service.

PATISERIE

PATISERIE

Produsele de patiserie La Lorraine sunt făcute cu grijă, la fel
ca în Franța în micile "boulangeries". Bogate în gust, ele sunt
perfecte pentru deserturi cu ocazii speciale și pentru gustări
în timpul zilei. Fiecare produs este o specialitate și o
încântare pentru papilele gustative.

CROISSANT PREMIUM
CU UNT
4350006
70g

Croissant cu 23% unt de înaltă calitate. Metodele
tradiționale franțuzești de producție, cu timp de
odihnă mai lung, garantează un gust mai bun și mai
plin iar aroma de unt proaspăt este intensificată.

CROISSANT CU UNT
4350003
65g

Croissant cu unt cu textură deschisă și aromă
bogată.

CROISSANT
4350005
65g

Croissant cu unt și margarină.

CROISSANT
MULTICEREALE
4350027
80g

Croissant cu unt și cu un mix de:
floarea-soarelui, in și fulgi de grâu. Presărat
cu semințe de in, susan și floarea-soarelui.

FOIETAJ CU VIȘINE
4350021
120g

Produs de patiserie cu 80% vișine în
umplutură și fără conservanți. Presărat
cu cristale de zahăr.

PRODUS
DE POST

PRODUS
DE POST

FOIETAJ CU CAISE
4350002
100g

Produs de patiserie cu umplutură de caise și
bucăți de caise. Presărat cu cristale de zahăr.

FOIETAJ CU MERE
4350020
100g

Produs de patiserie cu umplutură de mere
și bucăți de mere și scorțișoară. Presărat cu
cristale de zahăr.

PRODUS
DE POST

FOIETAJ CU TELEMEA
4350000
105g

Un mix perfect între gustul dulce al foietajului
și gustul sărat al brânzei.

MELC CU CIOCOLATĂ

4350041
90g

Melc gustos cu cremă de ciocolată și chipsuri
de ciocolată. Combinație perfectă între aluatul
"alb"și crema "neagră".

MELC CHOCO
AVALANCHE
4350040
95g

Combinația perfectă pentru iubitorii de
ciocolată. Aluat de cacao completat cu cremă
de ciocolată și fulgi de ciocolată. Gustul este
ca o avalanșă de ciocolată.

MELC CU BRÂNZĂ

MELC CU STAFIDE

4350037
100g

4350011
95g

Melc umplut cu cremă și stafide.
Melc umplut cu cremă de brânză Bechamel.
Decorat cu brânză rasă.

MELC CU NUCĂ

4350012
90g

Melc cu umplutură de nucă,
alune și scorțișoară.

MELC QUATTRO
FORMAGGI
4350035
100g

Melc umplut cu patru tipuri de brânză.
Decorat cu brânză Gouda.

RULOU CU CARAMEL
SĂRAT
4350039
80g

Pain au chocolat, un produs clasic din vienoisseria
franțuzească reinventat. Caramelul sărat "dolce de
leche" din umplutură rămâne cremos și lichid după
coacere. Pentru completarea gustului am adăugat un
aluat aerisit și doar câteva arahide prăjite.

RULOU CU CIOCOLATĂ

4350010
70g

Rulou umplut cu ciocolată.

PLĂCINTĂ CU
CREMĂ DE VANILIE
ȘI ZMEURĂ

ȘTRUDEL CU MĂR
4350014
100g

4350016
80g

Ștrudel cu umplutură de mere și
scorțișoară.

Plăcintă umplută cu cremă custard și
zmeură.

ȘTRUDEL CU
BRÂNZĂ DULCE
4350015
100g

Ștrudel umplut cu brânză dulce și stafide.

PLĂCINTĂ CU ȘUNCĂ ȘI
BRÂNZĂ
4350017
100g

Plăcintă umplută cu brânză și șuncă.
Decorată cu susan deasupra.

MINI CROISSANT
CU UNT
4350030
25g

Mini croissant cu unt cu o aromă intensă.

MINI CROISSANT

4350024
25g

Mini croissant cu unt și margarină.

MINI CU
CIOCOLATĂ

MINI CU STAFIDE

4350031
25g

4350032
25g

Mini rulou cu unt umplut cu ciocolată.

Mini melc umplut cu cremă și stafide.

MINI CU NUCĂ
MINI CU BRÂNZĂ SĂRĂTĂ
4350034
25g

Mini melc umplut cu nucă, alune și scorțișoară.

4350038
25g

Mini melc cu brânză sărată.

MINI CU ȘUNCĂ ȘI
CAȘCAVAL
4350033
27g

Mini cu șuncă și cașcaval.

MINI CU CIUPERCI
4350036
25g

Mini cu ciuperci și sos alb.

FABRICA DE
PANIFICAȚIE ȘI
PATISERIE

Prima fabrică producătoare
de pâine congelată din
România, un proiect
Greenfield la standarde
europene
Cel mai mare furnizor de
produse congelate din
România
Eficacitate și
productivitate
Costuri operaționale
scăzute

Făină din România de
foarte bună calitate
pentru toate produsele
Avem patru linii de
producție : rustice,
baghete, chifle si patiserie
Certificare IFS

Linia de producție rustice

Linia de producție baghete

Linia de producție chifle

Linia de producție patiserie

CONCEPTUL
BAKE OFF
Mereu proaspete, crocante și cu un miros îmbietor… oricând ai nevoie!
Conceptul de bake-off îți oferă ocazia unei diversificări și unei flexibilități mai mari pentru magazinul tău.
Datorită acestui concept poți să îți servești clienții oricând cu produse proaspete, abia scoase din cuptor.
Având în vedere avantajele acestui sistem tot mai multe magazine și restaurante l-au adoptat în ultimii ani.

Prospețime

Loialitate

Cel mai mare beneficiu este prospețimea
produselor.
Clienții se pot bucura de produse proaspăt coapte

Procesul de coacere are loc exact în fața ochilor
clienților, dându-le astfel încredere și devenind
loiali.

Economie

Ușor și repede

Sistemul bake-off este economic. Nu mai trebuie
să îți faci griji pentru stocuri! Coci doar atât cât ai
nevoie.

Foarte, foarte repede. Tot procesul de
decongelare și coacere în doar 30 minute.

Varietate

Calitate ridicată

Clientul poate să își aleagă orice produs în orice
moment al zilei și nu doar ce a rămas la raft.

Producția de produse congelate este sub un
control foarte strict asigurându-se astfel o calitate
superioară și constantă a produselor.

4300171

4300186

4300166

4300339
BK082

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ
NEAGRĂ

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ CU
HRIȘCĂ

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ CU
SEMINȚE

BAGHETĂ
CATALANĂ

BAGHETĂ
CATALANĂ CU
SEMINȚE

greutate ......................... 130g

greutate ......................... 130g

greutate ......................... 130g

greutate ......................... 130g

greutate ........................... 80g

greutate ........................... 85g

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 70

buc./cutie .......................... 70

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300337
BK082

4300302

4300218

4300168
BK082

4300192

LLR099
4300288

4300243

4300310

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ CU
CARTOFI

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ CU ROȘII
ȘI OREGANO

DEMI BAGHETĂ
RUSTICĂ CU FĂINĂ
NEAGRĂ ȘI CARTOFI

BAGHETĂ CATALANĂ
CU MORCOVI ȘI
SEMINȚE DE IN

CIABATTA MAXI

CIABATTA MAXI
CU MĂSLINE
VERZI

greutate ......................... 130g

greutate ......................... 130g

greutate ......................... 130g

greutate ........................... 80g

greutate ......................... 335g

greutate ......................... 335g

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 40

buc./cutie .......................... 70

buc./cutie .......................... 20

buc./cutie .......................... 20

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere.............. 8-10’/200°C

coacere.............. 8-10’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300308

4300242

4300321

4300316

4300245

4300193

CIABATTA MAXI
CU ARDEI ROȘU

CIABATTA
NATURAL

CIABATTA
BRUNĂ

MINI CIABATTA
NATURAL

MINI CIABATTA
CU FĂINĂ
INTEGRALĂ

CUB CU SEMINȚE
DE DOVLEAC

greutate ......................... 335g

greutate ......................... 120g

greutate ......................... 120g

greutate ........................... 35g

greutate ........................... 35g

greutate ........................... 60g

buc./cutie .......................... 20

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie ......................... 150

buc./cutie ......................... 150

buc./cutie .......................... 90

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ............... 20-30'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere.............. 8-10’/200°C

coacere.............. 7-10’/200°C

coacere.............. 6-8’/200°C

coacere.............. 8-10’/200°C

coacere.............. 8-10’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300320

4300340

4300194

4300307

4300191

4300323

MINI PAVE

CUB CU SEMINȚE
DE IN ȘI SUSAN

CUB CU SEMINIȚE
DE FLOAREA
SOARELUI

PÂINE ALBĂ CU
MAIA

greutate ........................... 78g

greutate ........................... 90g

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 60g

greutate .......................... 420g

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie .......................... 70

buc./cutie .......................... 70

buc./cutie .......................... 90

buc./cutie .......................... 90

buc./cutie ............................ 18

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet .......................... 28

decongelare ............... 20-30'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ................ 20-30'

coacere.............. 6-8’/200°C

coacere.............. 7-10’/200°C

coacere.............. 7-10’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............... 6-8’/200°C

coacere............. 19-20’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

CIABATTA CU
ROȘII

CIABATTA CU
CEAPĂ

greutate ......................... 120g

4300335

4300312

4300167

4300309

4300241

4300342

PÂINE CU
SEMINȚE ȘI MAIA

PÂINE
MULTICEREALE

PÂINE CU CEAPĂ
ȘI CONDIMENTE

PÂINE BRUNĂ
MULTICEREALE

PÂINE RUSTICĂ
CU CARTOFI

PÂINE ALBĂ
PAVE

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 120g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

buc./cutie ............................ 16

buc./cutie ............................ 15

buc./cutie ............................ 15

buc./cutie ............................ 16

buc./cutie ............................ 18

buc./cutie ............................ 15

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 28

cutii/palet .......................... 32

decongelare ................ 20-30'

decongelare ...................... 60'

decongelare ...................... 60'

decongelare ................ 20-30'

decongelare ................ 20-30'

decongelare ...................... 20'

coacere............. 14-16’/200°C

coacere............. 14-16’/200°C

coacere............. 14-16’/200°C

coacere............ 19-20’/200°C

coacere............ 14-16’/200°C

coacere.............. 8-10’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300187

4300188

4300189

4300322

4300326

4300334

PÂINE CU SEMINȚE
DE FLOAREA
SOARELUI

PÂINE CU
SEMINȚE DE
DOVLEAC

PÂINE RUSTICĂ

PÂINE CU
CEREALE

PÂINE
NAPOLETANĂ

PÂINE CU
CARTOFI

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 420g

greutate .......................... 590g

buc./cutie ............................ 18

buc./cutie ............................ 18

buc./cutie ............................ 15

buc./cutie ............................ 18

buc./cutie ............................ 18

buc./cutie ............................ 18

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 32

cutii/palet .......................... 28

cutii/palet .......................... 28

cutii/palet .......................... 28

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ................ 20-30'

decongelare ................ 20-30'

decongelare ................ 20-30'

coacere............. 8-10’/200°C

coacere............. 8-10’/200°C

coacere............. 8-10’/200°C

coacere............ 14-16’/200°C

coacere............ 19-20’/200°C

coacere............ 10-12’/200°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300059

4300057

4300148

CHIFLĂ KAISER

CHIFLĂ KAISER

CHIFLĂ KAISER

CHIFLĂ KAISER
CU MAC

CHIFLĂ KAISER
CU SUSAN

CHIFLĂ KAISER
CU SUSAN

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 50g

greutate ............................ 35g

greutate ............................ 35g

greutate ........................... 60g

greutate ............................ 35g

buc./cutie .......................... 95

buc./cutie ......................... 100

buc./cutie ......................... 150

buc./cutie ......................... 150

buc./cutie .......................... 95

buc./cutie ......................... 150

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 5-7’/210°C

coacere............... 5-7’/210°C

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 5-7’/210°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300054

4300226

4300056

4300149

4300055

4300150

4300232

4320005

4320006

CHIFLĂ KAISER
MULTICEREALE

CHIFLĂ KAISER
MULTICEREALE

CHIFLĂ KAISER
CU MAC

CHIFLĂ KAISER
CU CARTOFI ȘI
PORUMB

CHIFLĂ
ÎMPLETITĂ CU
SUSAN

CHIFLĂ
ÎMPLETITĂ
MULTICEREALE

greutate ........................... 60g

greutate ............................ 35g

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 65g

greutate ........................... 65g

greutate ........................... 65g

buc./cutie ........................ 100

buc./cutie ......................... 150

buc./cutie .......................... 95

buc./cutie .......................... 95

buc./cutie ........................ 100

buc./cutie ........................ 100

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 28

cutii/palet ......................... 28

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere................. 6-8’/210°C

coacere................. 5-7’/210°C

coacere................. 6-8’/210°C

coacere............... 8-10’/210°C

coacere............... 8-10’/210°C

coacere............... 8-10’/210°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300058

4300053

4300138

4300140

4300196

DEMIBAGHETĂ
CU FĂINĂ
NEAGRĂ

DEMIBAGHETĂ
MULTICEREALE

DEMIBAGHETĂ
GRAHAM

4300060

PISTOLETTE

CHIFLĂ RUSTICĂ

BAGHETĂ
FRENCH

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 70g

greutate ......................... 335g

greutate ......................... 120g

greutate ......................... 120g

greutate ........................... 95g

buc./cutie .......................... 95

buc./cutie .......................... 110

buc./cutie .......................... 25

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie .......................... 70

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 7-12’/210°C

coacere............... 7-10’/210°C

coacere............... 7-10’/210°C

coacere............... 7-10’/210°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300088

4300050

4300128

4300135

4300051

4300129

BAGHETĂ CU
FĂINĂ NEAGRĂ

BAGHETĂ ALBĂ
MULTICEREALE

DEMIBAGHETĂ
FRENCH

MINIBAGHETĂ
ALBĂ

MINIBAGHETĂ
ALBĂ

MINIBAGHETĂ
ALBĂ

greutate ......................... 335g

greutate ......................... 335g

greutate ......................... 120g

greutate ............................ 81g

greutate ............................ 55g

greutate ............................ 35g

buc./cutie .......................... 25

buc./cutie .......................... 25

buc./cutie .......................... 55

buc./cutie .......................... 90

buc./cutie .......................... 110

buc./cutie .......................... 180

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 28

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

coacere............... 7-12’/210°C

coacere............... 7-12’/210°C

coacere............... 7-10’/210°C

coacere................ 6-8’/210°C

coacere................ 6-8’/210°C

coacere................ 5-7’/210°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

parțial copt

4300139

4300190

4300061

4350005

4350027

4350021

MINIBAGHETĂ
CU CARTOFI

MINIBAGHETĂ
CU FĂINĂ
NEAGRĂ

MINIBAGHETĂ
GRAHAM

CROISSANT

CROISSANT
MULTICEREALE

FOIETAJ CU
VIȘINE

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 35g

greutate ........................... 40g

greutate ........................... 65g

greutate ........................... 80g

greutate ........................... 120g

buc./cutie ......................... 100

buc./cutie ......................... 180

buc./cutie ......................... 170

buc./cutie .......................... 80

buc./cutie .......................... 60

buc./cutie ........................... 60

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 48

cutii/palet ......................... 48

cutii/palet .......................... 44

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 30'

decongelare ...................... 30'

decongelare .................... 10-15'

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 5-7’/210°C

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 12-16’/180-190°C

coacere............... 12-16’/180°C

coacere............... 18-24’/170-185°C

parțial copt

parțial copt

parțial copt

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

4350002

4350020

4300052

4350006

4350003

4350000

MINIBAGHETĂ
FITNESS

CROISSANT
PREMIUM CU UNT

CROISSANT CU
UNT

FOIETAJ CU
CAISE

FOIETAJ CU
MERE

FOIETAJ CU
TELEMEA

greutate ........................... 60g

greutate ........................... 70g

greutate ........................... 65g

greutate ........................... 100g

greutate ........................... 100g

greutate ........................... 105g

buc./cutie ......................... 110

buc./cutie .......................... 70

buc./cutie .......................... 80

buc./cutie ........................... 90

buc./cutie ........................... 90

buc./cutie ........................... 60

cutii/palet ......................... 32

cutii/palet ......................... 48

cutii/palet ......................... 48

cutii/palet .......................... 44

cutii/palet .......................... 44

cutii/palet .......................... 44

decongelare ...................... 20'

decongelare ...................... 30'

decongelare ...................... 30'

decongelare ....................... 15'

decongelare ....................... 30'

decongelare ................... 10-15'

coacere............... 6-8’/210°C

coacere............... 12-14’/180-190°C

coacere............... 12-16’/180-190°C

coacere............... 25-30’/175°C

coacere............... 18-24’/170-185°C

coacere............... 18-24’/185°C

parțial copt

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

4350041

4350040

4350011

4350039

4350010

4350014

MELC CU
CIOCOLATĂ

MELC CHOCO
AVALANCHE

MELC CU STAFIDE

RULOU CU
CARAMEL SĂRAT

RULOU CU
CIOCOLATĂ

ȘTRUDEL CU MĂR

greutate ............................. 90g

greutate ............................. 95g

greutate ............................. 95g

greutate ............................. 70g

greutate ............................. 70g

greutate ............................ 100g

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ........................... 150

buc./cutie ............................ 80

buc./cutie ............................ 60

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 88

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

decongelare ........................ 45'

decongelare ........................ 45'

decongelare ........................ 20'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

coacere............. 12-16’/180-190°C

coacere............. 12-16’/180-190°C

coacere................ 12-16’/180°C

coacere............... 10-12’/180-190°C

coacere............... 10-12’/180-190°C

coacere............... 10-15’/180-190°C

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

4350012

4350037

4350035

4350015

4350016

4350017

MELC CU NUCĂ

MELC CU
BRÂNZĂ

MELC QUATTRO
FORMAGGI

ȘTRUDEL CU
BRÂNZĂ DULCE

PLĂCINTĂ CU
CREMĂ DE VANILIE
ȘI ZMEURĂ

PLĂCINTĂ
CU ȘUNCĂ ȘI
BRÂNZĂ

greutate ............................. 90g

greutate ........................... 100g

greutate ........................... 100g

greutate ........................... 100g

greutate ............................. 80g

greutate ........................... 100g

buc./cutie ............................ 80

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ............................ 60

buc./cutie ............................ 80

buc./cutie ............................ 70

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 48

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 45'

decongelare ........................ 45'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

coacere................ 10-15’/180°C

coacere................ 12-16’/180-190°C

coacere................ 12-16’/180-190°C

coacere................ 10-15’/180-190°C

coacere................ 10-15’/180-190°C

coacere................ 12-16’/180-190°C

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

4350030

4350024

4350032

4350033

4350036

MINI CROISSANT
CU UNT

MINI CROISSANT

MINI CU STAFIDE

MINI CU ȘUNCĂ ȘI
CAȘCAVAL

MINI CU CIUPERCI

greutate .............................. 25g

greutate ............................. 25g

greutate ............................. 25g

greutate .............................. 27g

greutate .............................. 27g

buc./cutie ........................... 130

buc./cutie .......................... 250

buc./cutie .......................... 100

buc./cutie ........................... 150

buc./cutie ........................... 150

cutii/palet ........................... 88

cutii/palet ........................... 48

cutii/palet ........................... 68

cutii/palet ........................... 88

cutii/palet ........................... 88

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

coacere................ 10-12’/180-190°C

coacere................ 10-12’/180-190°C

coacere.................. 7-11’/180°C

coacere................ 10-12’/180-190°C

coacere................ 10-12’/180-190°C

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

4350034

4350031

4350038

MINI CU NUCĂ

MINI CU
CIOCOLATĂ

MINI CU BRÂNZĂ
SĂRATĂ

greutate ............................. 25g

greutate ............................. 25g

greutate ............................. 25g

buc./cutie .......................... 100

buc./cutie .......................... 150

buc./cutie .......................... 100

cutii/palet ........................... 64

cutii/palet ........................... 88

cutii/palet ........................... 64

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

decongelare ........................ 30'

coacere.................. 7-11’/180°C

coacere................. 10-12’/180-190°C

coacere................... 7-11’/180°C

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere

pregătit pentru coacere
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