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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.





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

130g
4300171

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
NEAGRĂ

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.

130g
4300186

DEMI BAGHETĂ 
RUSTICĂ



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

130g

4300218

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
CU HRIȘCĂ

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

130g

4300166

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
CU CARTOFI



DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
CU ROȘII ȘI OREGANO

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

130g
4300302

130g

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
CU FĂINĂ NEAGRĂ ȘI 
CARTOFI

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

4300337



130g

DEMI BAGHETĂ RUSTICĂ 
CU SEMINȚE

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

4300339



CIABATTA MAXI

335g
4300243

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

CIABATTA MAXI CU 
MĂSLINE VERZI

335g
4300288

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



CIABATTA MAXI CU 
ARDEI ROȘU

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.

120g
4300316

335g 
4300308

CIABATTA
NATURAL

Ciabatta cu miez pufos și coajă subțire și 
crocantă.



CIABATTA 
BRUNĂ

120g
4300321

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

110g
4300320

CIABATTA 
CU ROȘII

Ciabatta cu dimensiuni medii imbogățită cu 
bucăți de roșii uscate.



DEMIBAGHETĂ
FRENCH

120g
4300050

Demibaghetă cu făină albă, miez pufos
și coajă crocantă.

DEMIBAGHETĂ CU FĂINĂ 
NEAGRĂ

120g
4300138

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



DEMIBAGHETĂ 
MULTICEREALE 

120g
4300140

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

DEMIBAGHETĂ 
GRAHAM

95g
4300196

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


