


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
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PÂINE ALBĂ 
CU MAIA

PÂINE CU 
SEMINȚE ȘI 
MAIA 



PÂINE 

MULTICEREALE

420g
4300167

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

PÂINE CU CEAPĂ ȘI 
CONDIMENTE 
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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 FLOAREA SOARELUI

420g
4300188

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

PÂINE CU SEMINȚE DE 
DOVLEAC
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4300187

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



PÂINE RUSTICĂ
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4300189

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

420g
4300309

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



PÂINE RUSTICĂ CU 
CARTOFI 

Specialitate rustică îmbogățită cu fulgi de 
cartofi. Decorată cu două tăieturi.
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Pâine rustică îmbogățită cu semințe de in și 
floarea soarelui.

PÂINE CU CEREALE
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PÂINE NAPOLETANĂ

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

PÂINE ALBĂ PAVE

420g
4300241

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

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