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SALATĂ FRESH 
BRÂNZĂ DE 
CAPRĂ

Salată cu brânză de 
capră și struguri

220 g + 35 ml Mix salate (45%) (spanac baby, salata iceberg), brânză de 
capră (23%) (lapte de capră pasteurizat, fermenți lactici, 
cheag, sare de mare), struguri (23%) migdale (9%). Poate 
conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă, țelină și 
sulfiți
Dressing: suc de lămâie, miere, muștar (boabe de muștar 
(18%), oțet din vin, zahăr, sare, condimente, colorant: beta-
caroten), apă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 896 kJ, 214 kcal, 
grăsimi 13.5 g, din care 3,3 g acizi 
grași saturați, glucide 14,8 g, din 
care 9.3 g zaharuri, proteine 8,3 g, 
sare 0,7 g.

545.7 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

SALATĂ FRESH 
PROTEINE

Salată fresh cu linte, 
curcan și năut

280 g + 35 ml Mix de salată (36%) (endivia, frisee, radicchio), piept de 
curcan la cuptor (21%) (piept de curcan, pastă de tomate, 
ulei vegetal de floarea-soarelui, boia ardei dulce, boia ardei 
iute, sare de mare iodată, piper), roșii cherry, mix de nuci 
(11%) (migdale, alune, caju), năut fiert (7%)  (năut, ulei 
vegetal de floare-soarelui, sare de mare iodată), linte 
hidratată (7%). Poate conține urme de țelină și muștar.
Dressing: iaurt de vacă (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice selecționate), oregano, apă, sare de mare iodată, 
piper. 

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică  494 kJ, 118 kcal, 
grăsimi 6.2 g, din care 0.6 g acizi 
grași saturați, glucide 7.4 g, din care 
2.8 g zaharuri, proteine 8.2 g, sare 
0,1 g.

371.7 A se păstra la 2-8 
grade C

SALATĂ FRESH PUI 
& PARMEZAN

Salată fresh cu pui și 
parmezan

270 g + 35 ml Mix salată (37%) (salată iceberg, romaine, frisee, radicchio), 
morcov (26%), piept de pui la grătar (22%) (piept de pui, 
ulei vegetal de floarea-soarelui, boia ardei iute, boia ardei 
dulce, sare de mare iodată, piper), crutoane (făină albă de 
grâu, făină integrală de grâu, făină de secară, făină de 
graham, lapte praf, unt, zahăr brut,ulei de măsline, maia, 
apă, drojdie proaspătă, sare de mare iodată), brânză Grana 
Padano (7%) (lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din 
ou). Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă, 
susan, alune, soia 
Dressing: ulei de măsline extravirgin (50%), oțet balsamic, 
apă. Poate conține urme de sulfiți

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 526 kJ, 126 kcal, 
grăsimi 5,9 g, din care 1,8 g acizi 
grași saturați, glucide 9,2 g, din care 
3,2 g zaharuri, proteine 8,3 g, fibre 
1,5, sare 0,3 g.

384.3 A se păstra la 2-8 
grade C

SALATĂ FRESH 
TON

Salată fresh cu ton 270 g + 35 ml Mix de salată (37%)  (salată iceberg, romaine, frisee, 
radicchio), boabe de porumb (porumb, sare), ton (19%) 
(ton, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare), măsline verzi 
(măsline, sare, corector de aciditate: acid citric), sfeclă 
fiartă (sfeclă, sare de mare iodată). 
Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă și sâmburi 
de măsline.
Dressing: iaurt de vacă (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice selecționate), apă, oregano, sare de mare iodată, 
piper. Poate conține urme de țelină și muștar.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 372 kJ, 89 kcal, 
grăsimi 5,5 g, din care 1 g acizi grași 
saturați, glucide 4,6 g, din care 2,5 g 
zaharuri, proteine 5,3 g,  sare 0,8 g.

271.45 A se păstra la 2-8 
grade C

SA
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FRESH BOWL 
PROTEIN CURCAN

Salată cu piept de 
curcan, mazăre și 
dovlecel la grătar

430 g + 35 ml Mazăre fiartă (37%) (mazăre (produs decongelat), ulei 
vegetal de floarea soarelui, sare de mare iodată), piept de 
curcan la grătar (23%) (piept de curcan, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 
sare de mare iodată, piper), roșii cherry, morcov, dovlecel 
la grătar (12%) (dovlecel, ulei vegetal de floarea-soarelui, 
sare de mare iodată, piper), spanac baby (2%). Poate 
conține urme de fructe cu coajă lemnoasă si telina.
Dressing: oțet balsamic alb, suc de lămâie, ulei de măsline 
extravirgin, ulei vegetal de floarea-soarelui, miere (poate 
conține urme de sulfiți). 

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 335 kJ, 80 kcal, 
grăsimi 1.9 g, din care 0.2 g acizi 
grași saturați, glucide 8.8 g, din care 
3.6 g zaharuri, proteine 6.9 g, sare 
0.1 g.

372 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH BOWL 
PROTEIN PUI

Salată cu piept de pui, 
mazăre și caju

390 g + 35 ml Orez fiert (orez, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare de 
mare iodată), piept de pui pui la grătar (21%) (piept de pui, 
boia de ardei dulce, boia de ardei iute, sare de mare iodată, 
piper), cartof dulce copt (cartof dulce, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, sare de mare iodată, piper), mazăre 
fiartă(10%) (mazăre (produs decongelat), ulei vegetal de 
floarea soarelui, sare de mare iodată), brânză Grana 
Padano (5%) (lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din 
ou), caju (5%) (caju, sare de mare iodată). Poate conține 
urme de alte fructe cu coajă lemnoasă.
Dressing: oțet balsamic negru, ulei de măsline extravirgin, 
apă, semințe de chimen. Poate conține urme de sulfiți.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 625 kJ, 150 kcal, 
grăsimi 5,1 g, din care 1.6 g acizi 
grași saturați, glucide 16.5 g, din 
care 1.5 g zaharuri, proteine 9.5 g, 
sare 0.2 g.

637.5 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH BOWL 
FALAFEL 

Salată cu quinoua, 
falafel si humus

425 g + 35 ml Quinoa fiartă (42%) (quinoa, ulei vegetal de floarea-
soarelui, sare de mare iodată), falafel (23%) (năut, ceapă, 
făină de grâu dur, usturoi, ulei de măsline extravirgin, suc 
de lămâie, pătrunjel, chimion), salată tabouleh (20%) (roșii, 
castraveți, pătrunjel, grâu bulgur, ceapă, suc de lămâie, ulei 
de măsline extravirgin, sare de mare iodată, piper), humus 
(9%) (năut, pastă de susan,  ulei de măsline extravirgin, suc 
de lămâie, usturoi, sare de mare iodată), năut fiert (5%) 
(năut, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare de mare 
iodată).
Poate conține urme de: țelină, lapte, fructe cu coajă 
lemnoasă, arahide
Dressing: pastă de susan, apă, suc de lămâie, sare de mare 
iodată. 

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 568 kJ, 136 kcal, 
grăsimi 5.3 g, din care 0.7 g acizi 
grași saturați, glucide 18.8 g, din 
care 0.9 g zaharuri, proteine 3.3 g, 
sare 0.1 g.

625.6 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

FRESH BOWL 
OMEGA 

Salată cu somon, orez, 
avocado

365 g + 35 ml orez fiert (49%) (orez, ulei vegetal de floarea soarelui, sare 
de mare iodată), somon afumat (19%) (somon, sare, 
fum)(produs decongelat), morcov, avocado (8%) (avocado, 
suc de lămâie), castravete, ceapă verde, semințe de susan. 
Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă.
Dressing: sos de soia (apa, boabe soia, grâu, sare), ulei de 
susan, oțet balsamic negru, suc de ghimbir, miere. 
Poate conține urme de sulfiți.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 578 kJ, 138 kcal, 
grăsimi 3.6 g, din care 0.6 g acizi 
grași saturați, glucide 19.6 g, din 
care 1.4 g zaharuri, proteine 6.8 g, 
sare 0.6 g.

552 A se păstra la 2-5 
grade C



FRESH BOWL 
ENERGY 

Salată cu brânză de 
capră, quinoa, sfeclă 
roșie și rodie

170 g + 35 ml Quinoa fiartă (29.4%) (quinoa, ulei vegetal de floarea-
soarelui, sare de mare iodată),  brânză de capră (17.6%) 
(lapte de capră pasteurizat, fermenți lactici, cheag, sare de 
mare), mix de salată (endivia, frisee, radicchio), sfeclă fiartă 
(11.8%) (sfeclă, sare de mare iodată), rodie (11.8%), 
morcov (11.8%), migdale. Poate conține urme de alte 
fructe cu coajă lemnoasă.
Dressing: suc de lămâie, miere, muștar (boabe de muștar 
(18%), oțet din vin, zahăr, sare, condimente, colorant: beta-
caroten), apă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 677 kJ, 162 kcal, 
grăsimi 8.2 g, din care 3 g acizi grași 
saturați, glucide 13.8 g, din care 4.9 
g zaharuri, proteine 6.8 g, fibre 2.9 
g, sare 0.4 g.

332.1 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

FRESH BOWL 
HUMUS TABOULEH

Pastă de năut cu salată 
tabouleh 

280 g humus (53.6%) (năut, pastă de susan,  ulei de măsline 
extravirgin, suc de lămâie, usturoi, sare de mare iodată), 
salată tabouleh (28.6%) (roșii, castraveți, pătrunjel, grâu 
bulgur germinat, ceapă, suc de lămâie, ulei de măsline 
extravirgin, sare de mare iodată, piper), morcov. Poate 
conține urme de țelină, lapte, fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 732 kJ, 175 kcal, 
grăsimi 10.7 g, din care 2.2 g acizi 
grași saturați, glucide 14.4 g, din 
care 2.4g zaharuri, proteine 5.3 g, 
sare 0.4 g.

490 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

FRESH BOWL 
BURRITO PUI

Salata cu sos 
guacamole și piept de 
pui

275 g fasole roșie (32,7%) (fasole, sare), sos guacamole (21,8%) 
(avocado, suc de lămâie, ulei de măsline extravirgin, 
usturoi, fulgi chili), piept de pui la grătar (18,2%) (piept de 
pui, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, sare de mare 
iodată, piper), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice), porumb boabe (porumb, sare), morcov (7,3%). 
Poate conține urme de țelină, fructe cu coajă lemnoasă, 
proteină din ou și susan.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 669 kJ, 160 kcal, 
grăsimi 9.2 g, din care 2.2 g acizi 
grași saturați, glucide 10.3 g, din 
care 1.3 g zaharuri, proteine 9 g, 
sare 0.3 g.

440 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH BOWL VEG 
BURRITO 

Salată cu fasole roșie, 
sos guacamole și rodie

220 g fasole roșie (36,4%) (fasole, sare), sos guacamole (22,7%) 
(avocado, suc de lămâie, ulei de măsline extravirgin, 
usturoi, fulgi chili), porumb boabe (porumb, sare), rodie 
(9,1%), baby spanac (9,1%). Poate conține urme de lapte, 
fructe cu coajă lemnoasă, proteină din ou, telina și susan.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 580 kJ, 139 kcal, 
grăsimi 7.7 g, din care 1 g acizi grași 
saturați, glucide 13.7 g, din care 2.7 
g zaharuri, proteine 3.7 g, sare 0.2 g.

305.8 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

FALAFEL SNACK Gustari coapte din 
naut

140 g + 35 ml Falafel (80%) (năut (77%), ceapă (5,8%), făină de grâu dur, 
usturoi, ulei de măsline extravirgin, suc de lămâie, pătrunjel 
(2,7%), chimion) și dressing (20%) (pastă de susan, apă, suc 
de lămâie, sare de mare iodată). Poate conține urme de 
țelină,lapte si ou.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 850 kJ, 203 kcal, 
grăsimi 8.3 g, din care 1.1 g acizi 
grași saturați, glucide 21.7 g, din 
care 3.5 g zaharuri, proteine 7.9 g, 
fibre 5.4 g, sare 1 g.

355.25 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE 
SURSA DE FIBRE

VEGAN

PASTA SALAD 
KALAMATA

Salată de paste cu 
măsline kalamata

220 g paste fierte (63%) (făină de grâu dur, ulei de măsline 
extravirgin, sare de mare iodată), sos pesto roșu (18%) 
(roșii deshidratate (roșii uscate, ulei vegetal de floarea-
soarelui, apă, oțet din vin, sare, ierburi aromatice, 
condimente, antioxidant: acid L-ascorbic), busuioc, 
usturoi), brânză Grana Padano (lapte, sare, cheag, 
conservant: lizozim din ou), măsline kalamata (9%) (măsline 
negre, saramură (apă, sare), ulei de măsline, corector de 
aciditate: acid lactic, conservant: sorbat de potasiu), sare 
de mare iodată, piper. Poate conține urme de fructe cu 
coajă lemnoasă,  țelină și sâmburi de măsline.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1006 kJ, 241 
kcal, grăsimi 12 g, din care 2.5 g acizi 
grași saturați, glucide 23.9 g , din 
care 1.2  g zaharuri, proteine 7.8 g, 
fibre 2.7 g sare 0.62 g.

530.2 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN



PASTA SALAD 
PESTO PEPPER

Salată de paste cu sos 
pesto și ardei

220 g paste fierte (79%) (făină de grâu dur, ulei de masline 
extravirgin, sare de mare iodată), sos pesto (11%) (ulei de 
măsline extravirgin, brânză Grana Padano (lapte, sare, 
cheag, conservant: lizozim din ou), busuioc, unt, miez de 
nucă, usturoi), ardei gras (9%), sare de mare iodată, piper. 
Poate conține urme de țelină și mici bucăți de coajă de 
nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 878 kJ, 210 kcal, 
grăsimi 7.6 g, din care 1.8 g acizi 
grași saturați, glucide 29 g, din care 
0.9 g zaharuri, proteine 6.3 g, sare 
1,5 g.

462 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

PASTA SALAD 
POMODORI

Salată de paste cu roșii 
uscate

220 g paste fierte (65%) (făină de grâu dur, apă, ulei de masline 
extravirgin, sare de mare iodată), sos pesto (11%) (ulei de 
măsline extravirgin, brânză Grana Padano (lapte, sare, 
cheag, conservant: lizozim din ou), busuioc, unt, miez de 
nucă, usturoi), roșii deshidratate (9%)(roșii uscate, ulei 
vegetal de floarea-soarelui, apă, oțet din vin, sare, ierburi 
aromatice, condimente, antioxidant: acid L-ascorbic), ardei 
gras, brânză Grana Padano (lapte, sare, cheag, conservant: 
lizozim din ou), sare de mare iodată, piper. Poate conține 
urme de țelină și mici bucăți de coajă de nucă

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 903 kJ, 216 kcal, 
grăsimi 9.6 g, din care 2.6 g acizi 
grași saturați, glucide 25.1 g, din 
care 1.6 g zaharuri, proteine 7.2 g, 
sare 1.5 g.

475.2 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

PASTA SALAD PUI Salată de paste cu pui 220 g paste fierte (65%) (făină de grâu dur, ulei de măsline 
extravirgin, sare de mare iodată), piept de pui la grătar 
(14%) (piept de pui, ulei vegetal de floarea-soarelui, boia de 
ardei iute, boia de ardei dulce, sare de mare iodată, piper), 
sos pesto (11%) (ulei de măsline extravirgin, brânză Grana 
Padano (lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ou), 
busuioc, unt, miez de nucă, usturoi), roșii cherry, pătrunjel, 
sare de mare iodată, piper. Poate conține urme de țelină și 
mici bucăți de coajă de nucă

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 855 kJ, 205 kcal, 
grăsimi 7.7 g, din care 1.8 g acizi 
grași saturați, glucide 24 g, din care 
0.7 g zaharuri, proteine 8.8 g, fibre 
1.9 g sare 0.12 g.

451 A se păstra la 2-8 
grade C

PASTA SALAD TON Salată de paste cu ton 220 g paste fierte (58%) (făină de grâu dur, ulei de măsline 
extravirgin, sare de mare iodată), ton (14%) (ton, ulei 
vegetal de floarea-soarelui, sare), sos de roșii, pastă de 
tomate, boabe de porumb (porumb, sare), măsline verzi 
(măsline, sare, corector de aciditate: acid citric), ulei de 
măsline extravirgin, cimbru, sare de mare iodată, piper.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 726 kJ, 174 kcal, 
grăsimi 5.4 g, din care 0.8 g acizi 
grași saturați, glucide 23.4 g, din 
care 2.3 g zaharuri, proteine 7.9 g, 
sare 1.5 g.

382.8 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH SANDWICH 
CU BRÂNZĂ 
CAPRĂ

sandwich baghetă cu 
brânză de capră

225 g pâine baghetă (44,4%) (făină albă de grâu, făină integrală 
de grâu, făină de secară, ulei vegetal de floarea-soarelui, 
zahăr brut, maia (făină de grâu, apă), semințe de in, 
semințe de floarea-soarelui, semințe de dovleac, apă, 
drojdie proaspătă, sare de mare iodată), dovlecel la grătar 
(26,7%) (dovlecel, ulei vegetal de floarea-soarelui), brânză 
de capră (22,2%) (lapte de capră pasteurizat, fermenți 
lactici, cheag, sare de mare), roșii deshidratate (4,4%) (roșii 
uscate, ulei vegetal de floarea-soarelui, apă, oțet din vin, 
sare, ierburi aromatice, condimente, antioxidant: acid L-
ascorbic), ulei de măsline extravirgin, busuioc. Poate 
conține urme de semințe de susan, arahide , soia, fructe cu 
coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1051 kJ, 251 
kcal, grăsimi 12.7 g, din care 4.2 g 
acizi grași saturați, glucide 25.2 g, 
din care 4.1 g zaharuri, fibre 2.3 g, 
proteine 8.1 g, sare 1.24 g.

564.75 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN
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FRESH SANDWICH 
CU CURCAN

sandwich baghetă cu 
curcan

220 g pâine baghetă (45,5%) (făină albă de grâu, făină integrală 
de grâu, făină de secară, ulei vegetal de floarea-soarelui, 
zahăr brut, maia (făină de grâu, apă), semințe de in, 
semințe de floarea-soarelui, semințe de dovleac, apă, 
drojdie proaspătă, sare de mare iodată), piept de curcan la 
cuptor (18,2%) (piept de curcan, pastă de tomate, ulei 
vegetal de floare-soarelui, boia de ardei dulce, boia de 
ardei iute, sare de mare iodată, piper), dressing (iaurt de 
vacă (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate), 
oregano, sare de mare iodată, piper) castraveți in oțet 
(9,1%) (castraveți, apă, zahăr, sare, conservant: acid acetic, 
extract de ceapă si mărar), gogoșari în oțet  (9,1%) 
(gogoșari, apă, oțet, sare), spanac baby. Poate conține 
urme de semințe de susan, arahide, soia, fructe cu coajă 
lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 832 kJ, 199 kcal, 
grăsimi 6.3 g, din care 1 g acizi grași 
saturați, glucide 26.1 g, din care 4.9 
g zaharuri, fibre 2.5 g, proteine 8.3 
g, sare 1.11 g.

437.8 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH SANDWICH 
CU MOZZARELLA-
PESTO

sandwich baghetă cu 
mozzarella și sos pesto

200 g pâine baghetă (50%) (făină albă de grâu, făină integrală de 
grâu, făină de secară, ulei vegetal de floarea-soarelui, zahăr 
brut, maia (făină de grâu, apă), semințe de in, semințe de 
floarea-soarelui, semințe de dovleac, apă, drojdie 
proaspătă, sare de mare iodată), mozzarella (22,5%) (lapte 
de vacă pasteurizat, culturi lactice), roșii (20%), sos pesto 
(7,5%) (ulei de măsline extravirgin, brânză Grana Padano 
(lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ou), busuioc, 
unt, miez de nucă, usturoi). Poate conține urme de semințe 
de susan, arahide, soia, țelină și mici bucăți de coajă de 
nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1170 kJ, 280 
kcal, grăsimi 14.5 g, din care 4.6 g 
acizi grași saturați, glucide 27.7 g, 
din care 4.3 g zaharuri, fibre 2.1 g, 
proteine 8.5 g, sare 0.89 g.

560 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

FRESH SANDWICH 
CU HUMUS

sandwich cu pastă de 
năut

190 g pâine toast (făină albă de grâu, făină integrală de grâu, 
făină de secară, făină graham, lapte praf, unt, zahăr brut, 
maia, drojdie proaspătă, sare de mare iodată) , humus 
(42%) (năut, pastă de susan, ulei de măsline extravirgin, suc 
de lămâie, usturoi, sare de mare iodată), salată tabouleh 
(16%) (pătrunjel, roșii, castraveți, ceapă, grâu bulgur 
germinat, suc de lămâie). Poate conține urme de ouă, 
arahide , soia, fructe cu coajă lemnoasă si țelină.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 900 kJ, 215 kcal, 
grăsimi 8,1 g, din care 1,5 g acizi 
grași saturați, glucide 24,6 g, din 
care 2,3 g zaharuri, fibre 0,4 g, 
proteine 10,8 g, sare 0,9 g.

408.5 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

FRESH SANDWICH 
CU PUI

sandwich cu pui 210 g pâine toast (făină albă de grâu, făină integrală de grâu, 
făină de secară, făină graham, lapte praf, unt, zahăr brut, 
maia, drojdie proaspătă, sare de mare iodată), piept de pui 
la cuptor (19%) (piept de pui, ulei vegetal de floarea-
soarelui, oregano, boia de ardei iute, boia de ardei dulce), 
cremă de brânză cu ardei (brânza de vaci, ardei gras tocat, 
smântână, sare de mare iodata, piper), mozzarella (lapte de 
vacă pasteurizat, culturi lactice), ardei gras (10%). Poate 
conține urme de semințe de susan, ouă, arahide , soia, 
fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1068 kJ, 256 
kcal, grăsimi 9,5 g, din care 4 g acizi 
grași saturați, glucide 31 g, din care 
2 g zaharuri, fibre 0,6 g, proteine 
11,2 g, sare 1 g.

537.6 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH SANDWICH 
CU TON

sandwich cu ton 180 g pâine toast (făină albă de grâu, făină integrală de grâu, 
făină de secară, făină graham, lapte praf, unt, zahăr brut, 
maia, drojdie proaspătă, sare de mare iodată), ton (25%) 
(ton, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare), iaurt de vacă, 
porumb (boabe de porumb, apă, sare), măsline verzi 
(măsline, sare, corector de aciditate: acid citric).  Poate 
conține urme de semințe de susan, ouă, arahide , soia, 
fructe cu coajă lemnoasă. Poate conține sâmburi sau 
fragmente de sâmburi de măsline.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 870 kJ, 208 kcal, 
grăsimi 8,6 g, din care 2,1 g acizi 
grași saturați, glucide 22 g, din care 
2,2 g zaharuri, fibre 0,4 g, proteine 
10,5 g, sare 1,6 g.

374.4 A se păstra la 2-8 
grade C



FRESH BAGEL 
CURCAN

sandwich bagel cu 
curcan

200 g pâine bagel (40%) (făină albă de grâu, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, zahăr brut, maia (3,59%) (făină de grâu, 
apă), turmeric (1,15%), apă, drojdie proaspătă, sare de 
mare iodată), cremă de bânză cu ardei (brânză de vaci, 
ardei, smântână), piept de curcan  la cuptor (25%) (piept de 
curcan, pastă de tomate, ulei vegetal de floarea-soarelui, 
boia ardei dulce, boia ardei iute, sare de mare iodată, 
piper) , dressing:  muștar (boabe de muștar, oțet din vin, 
zahăr, sare, condimente, colorant: beta-caroten), miere, 
suc de lămâie. Poate conține urme de semințe de susan, 
arahide , soia, fructe cu coajă lemnoasă si telina

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 946 kJ, 226 kcal, 
grăsimi 8.4 g, din care 2.9 g acizi 
grași saturați, glucide 24 g, din care 
3 g zaharuri, fibre 0.8 g, proteine 
13.3 g, sare 0.7 g.

452 A se păstra la 2-8 
grade C

FRESH BAGEL 
SOMON

sandwich bagel cu 
somon

170 g pâine bagel (47%) (făină albă de grâu, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, zahăr brut, maia (3.59%) (făină de grâu, 
apă), turmeric (1,15%), apă, drojdie proaspătă, sare de 
mare iodată), somon afumat  (24%) (somon, sare, fum) 
(produs decongelat), cremă de brânză cu mărar (brânză  de 
vaci, iaurt din lapte vacă, smântână, mărar, ulei de măsline 
extravirgin, sare de mare iodată, piper), unt, suc de lămâie. 
Poate conține urme de semințe de susan,  arahide , soia, 
fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1158 kJ, 277 
kcal, grăsimi 13.6 g, din care 5.2 g 
acizi grași saturați, glucide 27 g, din 
care 3.2 g zaharuri, fibre 0.6 g, 
proteine 11.4 g, sare 1.34 g.

470.9 A se păstra la 2-5 
grade C

HUMUS PESTO Pastă de năut și sos 
pesto cu busuioc

160 g humus (81%) (năut, pastă de susan, ulei de măsline 
extravirgin, suc de lămâie, usturoi, sare de mare iodata), 
sos pesto (19%) (ulei de măsline extravirgin, brânză Grana 
Padano (lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din ou), 
busuioc, unt, miez de nucă, usturoi). Poate conține urme 
de țelină, alte fructe cu coajă lemnoasă și mici bucăți de 
coajă de nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1322 kJ, 316 
kcal, grăsimi 23.4 g, din care 5.6 g 
acizi grași saturați, glucide 17.6 g, 
din care 1.6 g zaharuri, proteine 8.8 
g, sare 0.5 g.

505.6 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

HUMUS PESTO 
ROSSO

Pastă de năut cu sos 
pesto roșu

160 g humus (81%) (năut, pastă de susan, ulei de măsline 
extravirgin, suc de lămâie, usturoi, sare de mare iodată), 
sos pesto roșu (19%) (roșii uscate, ulei vegetal de floarea-
soarelui, apă, oțet din vin, sare, zahăr,ierburi aromatice, 
condimente). 
Poate conține urme de lapte, țelină și fructe cu coajă 
lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1003 kJ, 240 
kcal, grăsimi 14.1g, din care 3.2 g 
acizi grași saturați, glucide 19.2 g, 
din care 3.2 g zaharuri, proteine 7.9 
g, fibre 2.5 g sare 1.2 g.

384 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

SUPĂ FRESH CU 
CIUPERCI

Supă cu ciuperci 450 g apă, ciuperci champignon (21%), cartofi, smântână, ceapă 
(7%), țelină,  unt, ulei de măsline extravirgin (1%), sare de 
mare iodată, usturoi, pătrunjel, piper. Poate conține urme 
de susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 300 kJ, 72 kcal, 
grăsimi 4 g, din care 2.1 g acizi grași 
saturați, glucide 7.2 g, din care 1.5 g 
zaharuri, proteine 1.2 g, fibre 1.2 g, 
sare 1 g.

324 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

SUPĂ FRESH 
DOVLECEI

Supă cu dovlecei 450 g apă, dovlecei (25%), cartofi, morcovi (4%), smântână, 
ceapă (3%), țelină, unt, sare de mare iodată, mărar, piper.  
Poate conține urme de susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 145 kJ, 35 kcal, 
grăsimi 1.9 g, din care 1.2 g acizi 
grași saturați, glucide 3.4 g, din care 
0.9 g zaharuri, proteine 0.6 g, fibre 
0.7 g, sare 1 g.

157.5 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE FIBRE VEGETARIAN
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SUPĂ FRESH 
FASOLE CU CHILI

Supă cu fasole și chili 470 g apă, fasole albă (13%), ceapă, morcovi (2%), pastă de 
tomate, ardei gras (2%), roșii, țelină, sare de mare iodată, 
ulei de măsline extravirgin (0,3%), chili praf (0.3%), piper. 
Poate conține urme de lapte, susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 194 kJ, 47 kcal, 
grăsimi 0.5 g, din care 0.1 g acizi 
grași saturați, glucide 7 g, din care 
0.7 g zaharuri, proteine 2.3 g, fibre 
2.4 g, sare 1 g.

220.9 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE 
SURSA DE FIBRE

VEGAN

SUPĂ FRESH 
LEGUME

Supă cu legume 450 g apă, cartofi (31%), ceapă (3%), țelină, morcovi (3%), 
smântână, unt, sare de mare iodată, busuioc (0.5%), piper.  
Poate conține urme de susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 209 kJ, 50 kcal, 
grăsimi 1.8 g, din care 1.2 g acizi 
grași saturați, glucide7.2  g, din care 
0.7 g zaharuri, proteine 0.7 g, fibre 
0.8 g, sare 0.1 g.

225 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

SUPĂ VEGANĂ CU 
LEGUME

Supă vegană cu 
legume

450 g apă, cartofi (23,6%), piure de roșii (3.7%), ceapă (2,5%), 
morcov (2,5%), ulei de măsline, ardei gras (1,6%), țelină 
(0,9%), usturoi (0,5%), păstârnac (0,5%), sare de mare 
iodată, oregano, piper. Poate conține urme de lapte, 
susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 180 kJ, 43 kcal, 
grăsimi 1.8 g, din care 0.3 g acizi 
grași saturați, glucide 5.8  g, din care 
0.7 g zaharuri, proteine 0.6 g, fibre 
0.7 g, sare 0.59 g.

202.1 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

SUPĂ FRESH LINTE Supă cu linte 470 g apă, linte (20%), lapte, sare de mare iodată, usturoi (0.3%), 
ulei de măsline extravirgin (0.2%), piper. Poate conține 
urme de țelină, susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 127 kJ, 30 kcal, 
grăsimi 0.3 g, din care 0.1 g acizi 
grași saturați, glucide 4.2 g, din care 
0.5 g zaharuri, proteine 1.9 g, fibre 
1.6 g, sare 0.8 g.

141 A se păstra la 2-8 
grade C

BOGAT IN PROTEINE 
SURSA DE FIBRE

VEGETARIAN

SUPĂ FRESH 
MORCOVI CU 
GHIMBIR

Supă cu morcovi și 
ghimbir

450 g apă, morcovi (19%), cartofi, ceapă, ghimbir (1%), ulei de 
măsline extravirgin (1%), sare de mare iodată, usturoi 
(0.5%), curry (curcuma, chimion, coriandru, schinduf 
semințe, pătrunjel, chilli, usturoi, fenicul, condimente), 
piper. Poate conține urme țelină, susan, lapte și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 132 kJ, 32 kcal, 
grăsimi 1 g, din care 0.2 g acizi grași 
saturați, glucide 4.7 g, din care 1 g 
zaharuri, proteine 0.5 g, fibre 0.9 g, 
sare 0.8 g.

144 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE FIBRE VEGAN

SUPĂ FRESH 
POMODORO

Supă de roșii 450 g piure de roșii (50%), apă, ceapă (5%), ardei gras (2%), sare 
de mare iodată, busuioc (0.5%), ulei de măsline extravirgin 
(0.5%), usturoi, piper. Poate conține urme de țelină, susan, 
lapte și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 98 kJ, 24 kcal, 
grăsimi 0.5 g, din care 0.1 g acizi 
grași saturați, glucide 3.1 g, din care 
2.1 g zaharuri, proteine 1.3 g, fibre 
0.6, sare 1 g.

108 A se păstra la 2-8 
grade C

BOGAT IN PROTEINE 
SURSA DE FIBRE

VEGAN

SUPĂ FRESH CU 
PUI

Supă cu pui 450 g apă, cartofi, carne de pui (piept de pui 19%), morcovi 
(6,7%), ceapă(6%), țelină, păstârnac,  unt, sare de mare 
iodată, usturoi, cimbrișor(0,2). Poate conține urme de 
susan și gluten.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 196 kJ, 46 kcal, 
grăsimi 1.3 g, din care 0.6 g acizi 
grași saturați, glucide 4.5 g, din care 
0.38 g zaharuri, proteine 4.2 g, fibre 
0.5 g, sare 0.9 g.

207 A se păstra la 2-8 
grade C

BOGAT IN PROTEINE

YOGOFIBER 
CĂPȘUNI 
(produs sezonier)

Iaurt cu granola și 
căpșuni

250 g Iaurt 3,5% grăsime (60%) (lapte de vacă pasteurziat, culturi 
lactice), căpșuni (24%),  granola (10%) (fulgi de ovăz, 
miere), miere (6%).
Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 424 kJ, 101 kcal, 
grăsimi 2.4 g, din care 1.5 g acizi 
grași saturați, glucide 16.5 g, din 
care 10.1 g zaharuri, fibre 0.7 g, 
proteine 3 g, sare 0.03 g.

252.5 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN
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YOGOFIBER 
FRUCTE DE 
PĂDURE 

Iaurt cu granola și 
fructe de pădure

220 g Iaurt 3,5% grăsime (68,2%) (lapte de vacă pasteurziat, 
culturi lactice), mix cu granola (13,6%) (fulgi de ovăz, nucă, 
miere), fructe de pădure  (11,4%) ((afine, zmeură, coacăze 
negre, coacăze roșii, căpșuni) (produs decongelat)), miere 
(6,8%).
Poate conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă și 
mici bucăți de coajă de nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 547 kJ, 131 kcal, 
grăsimi 5.2 g, din care 2 g acizi grași 
saturați, glucide 16.7 g, din care 9.5 
g zaharuri, fibre 0.5 g, proteine 4 g, 
sare 0.03 g.

288.2 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN

YOGOFIBER GOJI Iaurt cu granola și goji 220 g Iaurt 3,5% grăsime (81,8%) (lapte de vacă pasteurziat, 
culturi lactice), mix cu granola (6,8%) (fulgi de ovăz, 
semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, migdale 
macinate, miere), miere (6,8%), goji (4.5%).
Poate conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 519 kJ, 124 kcal, 
grăsimi 5.3 g, din care 2.3 g acizi 
grași saturați, glucide 14.2 g, din 
care 10.9 g zaharuri, fibre 1 g, 
proteine 4.4 g, sare 0.05 g.

272.8 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN

YOGOFIBER 
SUPERCEREALE

Iaurt cu granola și 
merișoare

220 g Iaurt 3,5% grăsime (77,3%) (lapte de vacă pasteurziat, 
culturi lactice), mix cu granola (11,4%) (fulgi de ovăz, 
semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, migdale 
macinate, miere), miere (6,8%), merișoare deshidratate 
îndulcite cu suc de mere (4.5%).
Poate conține urme alte fructe cu coajă lemnoasă, arahide, 
susan și muștar.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 609 kJ, 146 kcal, 
grăsimi 6.4 g, din care 2.3 g acizi 
grași saturați, glucide 16.9 g, din 
care 12.6 g zaharuri, fibre 0.9 g, 
proteine 4.6 g, sare 0.04 g.

321.2 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN

YOGOFIBER MĂR 
COPT

Iaurt cu granola și măr 
copt

220 g Iaurt 3,5% grăsime (72,7%) (lapte de vacă pasteurziat, 
culturi lactice), mix cu granola (11,4%) (fulgi de ovăz, nucă, 
miere), măr copt (9%), miere (6,7%), scorțișoară (0,2%). 
Poate conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă și 
mici bucăți de coajă de nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 525 kJ, 126 kcal, 
grăsimi 5 g, din care 2.1 g acizi grași 
saturați, glucide 16 g, din care 10 g 
zaharuri, fibre 0.7 g, proteine 3.8 g, 
sare 0,04 g.

277.2 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN

SMOOTHIE BOWL 
ANANAS

Piure de ananas și 
banane cu granola

200 g ananas (38%), banană (37%), granola (10%) (fulgi de ovăz, 
miere), rodie (10%), migdale (5%). Poate conține urme de 
lapte, proteină din ou și alte fructe cu coajă lemnoasă.

valori nutriționale medii/ 100ml: 
valoarea energetică 512 kJ, 122 kcal, 
grăsimi 3 g, din care acizi grași 
saturați 0.6 g, glucide 18.9 g, din 
care zaharuri 7.7 g, fibre 1.9 g, 
proteine 3.9 g, sare 0.2 g

244 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

SMOOTHIE BOWL 
MANGO

Piure de mango și 
banane cu granola

200 g mango (38%), banane (37%), căpșuni (10%), granola (10%) 
(fulgi de ovăz, miere), migdale (5%). Poate conține urme de 
lapte, proteină din ou și alte fructe cu coajă lemnoasă.

valori nutriționale medii/ 100ml: 
valoarea energetică 478 kJ, 114 kcal, 
grăsimi 3.2 g, din care acizi grași 
saturați 0.8 g, glucide 17.7 g, din 
care zaharuri 6.1 g, fibre 1.3 g, 
proteine 2.9 g, sare 0.1 g

228 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN
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BISKO Desert cu biscuiți și 
cacao

100 g biscuiți (34%) (făină albă de grâu, apă, ulei vegetal 
nehidrogenat de palmier, zahăr brun, agenți de afânare 
(bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu), sare de mare 
iodată, enzime), lapte (26%), zahăr brut, rahat (în proporții 
variabile) (zahăr, apă, sirop de glucoză, amidon din 
porumb, acidifiant (acid citric), arome, concentrat din 
morcov negru, colorant: verde natural (complecși de cupru 
ai clorofilelor și clorofilinelor)), unt, stafide, rom, cacao 
(2%) (cacao cu conținut redus de grăsime (10-12% unt de 
cacao)), fulgi de nucă de cocos.
Poate conține urme de soia, susan, sufiți, muștar și fructe 
cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1234 kJ, 295 
kcal, grăsimi 10,4 g, din care 6,3 g 
acizi grași saturați, glucide 45,8 g, 
din care 25,3 g zaharuri, proteine 
4,6 g, sare 0,4 g.

295 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

CIOCODREAM Desert cu ciocolată, 
biscuiți și dulceață de 
vișine

80 g ciocolată cu lapte (28%) (zahăr, unt de cacao, lapte praf, 
pastă de cacao, zer praf (lapte), emulgatori (lecitină din 
soia), extract de vanilie), biscuiți digestivi (28%) (făină albă 
de grâu 650, zahăr brun, ulei vegetal de palmier cu 
antioxidanți, apă, făină dietetică integrală de grâu , tărâțe 
de grâu , agenți de afânare (bicarbonat de amoniu, 
bicarbonat de sodiu), sare iodată), dulceață de vișine (20%) 
(vișine (produs decongelat), zahăr brut),  unt, alune de 
pădure. 
Poate conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă și 
sâmburi de vișine.
Minimum 29% conținut de cacao - substanță uscată. 

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 2226 kJ, 533 
kcal, grăsimi 30.7 g, din care 14.4 g 
acizi grași saturați, glucide 54.9 g, 
din care 30 g zaharuri, proteine 5.6 
g, sare 0.3 g.

426.4 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

DESERT DE GRÂU Desert de grâu cu nucă 200 g apă filtrată, arpacaș din grâu (20%), zahăr brut, miez de 
nucă (3.3%), zahăr brut cu vanilie Bourbon, coajă de lămâie 
(0.1%). 
Poate conține urme de lapte și mici bucăți de coajă de 
nucă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 596 kJ, 143 kcal, 
grăsimi 2.5 g, din care 0.3 g acizi 
grași saturați, glucide 26.6 g, din 
care 13 g zaharuri, proteine 2.3 g, 
fibre 2.2 g, sare 0.1 g.

286 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

OREZ CU LAPTE ȘI 
SCORȚIȘOARĂ

Orez cu lapte și 
scorțișoară

200 g lapte (66%),  orez (15%), zahăr brut (10%), apă, scorțișoară 
( 0.5%), zahăr brut cu vanilie Bourbon, sare de mare iodată. 
Poate conține urme de grâu și fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 465 kJ, 111 kcal, 
grăsimi 2.6 g, din care 1.5 g acizi 
grași saturați, glucide 19.1 g, din 
care 14.5 g zaharuri, proteine 2.6 g, 
fibre 0.5 g, sare 0.1 g.

222 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

OREZ CU LAPTE ȘI 
FRUCTE DE 
PĂDURE

Orez cu lapte și fructe 
de pădure

200 g orez cu lapte 90%  (lapte, orez, zahăr brut, apă, zahăr brut 
cu vanilie Bourbon, sare de mare iodată), dulceata de 
fructe de pădure 10% ((afine, zmeură, coacăze negre, 
coacăze roșii, căpșuni) (produs decongelat), zahăr brut). 
Poate conține urme de grâu și fructe cu coajă lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 475 kJ, 114 kcal, 
grăsimi 2.4 g, din care 1.4 g acizi 
grași saturați, glucide 20.3 g, din 
care 15.7 g zaharuri, proteine 2.5, 
fibre 0.5 g, sare 0.1 g.

228 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

TARTĂ CU MERE Tarta cu  mere 200 g mere (72%), fulgi de ovăz (9%), suc de portocale (8.3%), 
unt, făină de grâu dur, zahăr brut.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 745 kJ, 178 kcal, 
grăsimi 7.15 g, din care 4.4 g acizi 
grași saturați, glucide 24.1 g, din 
care 12.7 g zaharuri,proteine 2.8 g, 
fibre 2.7 g, , sare 0.03 g.

356 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE FIBRE VEGETARIAN

DE
SE

RT
U

RI



TARTĂ CU VIȘINE Tarta cu  vișine 130 g vișine (produs congelat) (59,6%), fulgi de ovăz (14,8%), 
zahăr brut, făină albă de grâu, unt, suc de portocale,  agar-
agar, scorțișoară. Poate conține sâmburi de vișine.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 886 kJ, 212 kcal, 
grăsimi 4.84 g, din care 2.5 g acizi 
grași saturați, glucide 35.1 g, din 
care 14.6 g zaharuri, proteine 4.1 g, 
fibre 3.4 g, , sare 0.01 g.

275.6 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE FIBRE VEGETARIAN

CARROT BREAD Prăjitură cu morcovi 120 g 
(2 x 60g)

Morcovi (23,7%), făina albă de grâu, zahăr brut, ulei vegetal 
de floarea-soarelui, ouă pasteurizate, alune de pădure 
(7,1%), scorțișoară (0,4%), praf de copt, sare de mare 
iodată.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 1714 kJ, 411 
kcal, grăsimi 25.7 g, din care 2.8 g 
acizi grași saturați, glucide 40 g, din 
care 21.9 g zaharuri, proteine 4.9 g, 
fibre < 0.5g, sare 0.58 g.

493.2 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

PRĂJITURĂ CU 
DOVLEAC

Prăjitură cu dovleac 150 g

Dovleac plăcintar (56%), făina albă de grâu, zahăr brut, ouă 
pasteurizate, lapte (6.3%), ulei vegetal de floarea-soarelui, 
semințe dovleac decojite, zahăr brut cu vanilie bourbon 
(1%), praf de copt, scorțișoară (0.3%),  sare de mare iodată.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 857 kJ, 204 kcal, 
grăsimi 8.2 g, din care 1.2g acizi 
grași saturați, glucide 29.3 g, din 
care 17.2 g zaharuri, proteine 4.2 g, 
fibre  1.7g, sare 0.3 g.

306 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

TĂIȚEI CU LAPTE Tăiței cu lapte 470 g lapte (64%), apă, tăiței (10%) (făina de grâu, apă, ou), zahăr 
brut, vanilie bourbon (0.01%)
Prezintă în mod natural particule neregulate de vanilie.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 396 kJ, 95 kcal, 
grăsimi 2.4 g, din care 1.4 g acizi 
grași saturați, glucide 15.3 g, din 
care 8.8 g zaharuri, proteine 3 g, 
sare 0.1 g.

446.5 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

BUDINCĂ DE OVĂZ 
CU MANGO

Budincă de ovăz cu 
mango 

200 g băutură pe bază de migdale (apă, migdale, sirop de agave), 
fulgi de ovăz (30%), mango (15%), sirop de agave.
Poate conține urme de lapte, țelină și alte fructe cu coajă 
lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 713 kJ, 170 kcal, 
grăsimi 4 g, din care 0.4 g acizi grași 
saturați, glucide 27.9 g, din care 6.9 
g zaharuri, proteine 5.2 g, fibre 1.1 
g, sare 0 g.

340 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

BUDINCĂ DE OVĂZ 
CU FRUCTE DE 
PĂDURE

Budincă de ovăz cu 
fructe de pădure 

200 g băutură pe bază de migdale (apă, migdale, sirop de agave), 
fulgi de ovăz (32%), fructe de pădure (10%) ((afine, zmeură, 
coacăze negre, coacăze roșii, căpșuni) (produs decongelat)),  
sirop de agave.
Poate conține urme de lapte, țelină și alte fructe cu coajă 
lemnoasă.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 763 kJ, 183 kcal, 
grăsimi 3.9 g, din care 0.4 g acizi 
grași saturați, glucide 31.2 g, din 
care 10.7 g zaharuri, proteine 5.1 g, 
fibre 0.9 g, sare 0 g.

366 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

BUDINCĂ DE 
PASTE CU ZMEURĂ

Budinca de paste cu 
zmeura

320 g Brânză de vaci, paste fierte (32.9%) (gris din grau dur), ouă 
pasteurizate, zahăr brut, iaurt (6.8%) (lapte de vacă 
pasteurizat, culturi lactice selecționate), umplutură de 
zmeură (4.9%) (zmeură 50%, zahăr, suc de lămâie 
concentrat, gelifiant: pectină din fruct)
Poate conține urme de soia.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 741 kJ, 177 kcal, 
grăsimi 5 g, din care 2.5 g acizi grași 
saturați, glucide 22.6 g, din care 11 g 
zaharuri, proteine 10 g, fibre 1 g, 
sare 0.25 g.

566.4 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGETARIAN

FRESH CUT 
ANANAS

Bucăți de ananas 
proaspăt

150 g 100% ananas. Poate conține urme de țelină. Valori nutriționale medii/ 100g: 
Valoare energetică 209 kJ, 50 kcal

75 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN



FRESH CUT 
MANGO

Bucăți de mango  
proaspăt

150 g 100% mango. Poate conține urme de țelină. Valori nutriționale medii/ 100g: 
Valoare energetică 247 kJ, 59 kcal

88.5 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

FRESH CUT 
MORCOV

Bucăți de morcov 
proaspăt

50 g 100% morcov. Poate conține urme de țelină. Valori nutriționale medii/ 100g: 
Valoare energetică 171 kJ, 41 kcal

20.5 A se păstra la 2-8 
grade C

VEGAN

DI
N

N
ER

 R
AN

G
E CARTOFI 

GRATINATI
Cartofi gratinati cu sos 
gorgonzola

370 g Cartofi fierți (63%), sos gorgonzola (lapte, gorgonzola 
(lapte de vacă pasteurizat, smântână, sare, culturi lactice, 
Penicillium roqueforti), brânză Grana Padano (lapte, sare, 
cheag, conservant: lizozim din ou), mozzarella (lapte de 
vacă pasteurizat, culturi lactice), nucșoară măcinată, 
usturoi, mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice).
Poate conține urme de țelină.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 496 kJ, 118 kcal, 
grăsimi 5.5 g, din care 3.3 g acizi 
grași saturați, glucide 11.04 g, din 
care 1.04 g zaharuri, proteine 7.03 g, 
fibre 1.5 g, sare 0.7 g.

436.6 A se păstra la 2-8 
grade C

MUSACA Musaca cu carne de 
mangalita

365 g  Cartofi fierți, ragu cu carne de porc Mangalița (40,8%) 
(carne de porc Mangalita (15.9%), roșii cuburi, ceapă, 
morcovi, pastă de tomate, ulei vegetal de floarea-soarelui, 
sare de mare iodată, usturoi, piper, boia de ardei dulce, 
cimbrișor), fulgi de brânză maturată (lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag microbian), , brânză 
Grana Padano (lapte, sare, cheag, conservant: lizozim din 
ou).

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 863 kJ, 207 kcal, 
grăsimi 13.4 g, din care 9.1 g acizi 
grași saturați, glucide 10.5 g, din 
care 2.3 g zaharuri, proteine10.2 g, 
fibre 1.9 g, sare 0.7 g.

755.55 A se păstra la 2-8 
grade C

MUSACA CU 
CARNE DE 
MANGALIȚĂ ȘI 
LINTE

Musaca cu carne de 
mangaliță și linte

370 g Cartofi fierți, ragu cu carne de porc Mangalița (39.6%) 
(carne de porc Mangalita (13%), roșii cuburi, ceapă 
uscată, morcovi, pastă de tomate, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, sare de mare iodată, usturoi, piper, 
boia de ardei dulce, cimbrișor), linte (1.6%), sos 
bechamel  (lapte, unt, faina albă, sare de mare iodata, 
nucșoară măcinată) brânză Grana Padano (lapte, sare, 
cheag, conservant: lizozim din ou).
Poate conține urme de țelină.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 501 kJ, 120 kcal, 
grăsimi 6.2 g, din care 1.7 g acizi 
grași saturați, glucide 11 g, din care 
1.3 g zaharuri, proteine 5.1 g, fibre 
0.5 g, sare 1.2 g.

444 A se păstra la 2-8 
grade C

LASAGNA 
NEBOLOGNESE

Lasagna cu amestec 
vegerarian

440 g  Amestec lasagna (63.1%) (roșii cuburi,The Vegetarian 
Butcher NoMince (produs vegetal pe bază de soia (91%) 
(apă, proteină vegetală din soia, extract de malț din orz), 
extracte de condimente, oțet din alcool, dextroză, sare, 
extract de drojdie, aromă naturală, condimente, zahăr 
caramelizat, usturoi pudră, ceapă pudră, pirofosfat de fier, 
vitamina B12), ciuperci, ceapă, dovlecei, morcovi, ulei 
vegetal de floarea-soarelui, usturoi, sare de mare iodată, 
oregano, busuioc, piper), sos bechamel (lapte, unt, făină de 
grâu dur, sare de mare iodată, nucșoară), mozzarela, foi de 
lasagna (7%) (făină de grâu dur, ouă), unt.
Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă, arahide 
și țelină.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 596 kJ, 143 kcal, 
grăsimi 8.5 g, din care 3.1 g acizi 
grași saturați, glucide 9 g, din care 
3.1 g zaharuri, proteine6.9 g, fibre 
1.4 g, sare 1 g.

629.2 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN



CHILLI SIN CARNE 
& COUS COUS

Amestec vegetarian cu 
soia, chilli și cous-cous

300 g Amestec chilli sin carne (66.7%) (roșii cuburi, The 
Vegetarian Butcher NoMince (produs vegetal pe bază de 
soia (91%) (apă, proteină vegetală din soia, extract de malț 
din orz), extracte de condimente, oțet din alcool, dextroză, 
sare, extract de drojdie, aromă naturală, condimente, zahăr 
caramelizat, usturoi pudră, ceapă pudră, pirofosfat de fier, 
vitamina B12), fasole roșie, ardei gras, ceapă, ulei de 
măsline extravrigin, usturoi, sare, chilli praf (0,2%), 
pătrunjel, chimion, piper), cous-cous (33.3%) (cous-cous 
(gluten), ulei de măsline, sare).
Poate conține urme de ou, lapte, fructe cu coajă lemnoasă, 
arahide si țelină.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 496 kJ, 118 kcal, 
grăsimi 2.2 g, din care 0.4 g acizi 
grași saturați, glucide 15.5 g, din 
care 2.4 g zaharuri, proteine 7.2 g, 
fibre 3.6 g, sare 1 g.

354 A se păstra la 2-8 
grade C

BOGAT IN PROTEINA 
VEGETALA

VEGETARIAN

"DROB" 
VEGETARIAN CU 
LINTE ȘI 
VERDEȚURI
(produs sezonier)

Preparat vegetarian cu 
linte si verdeturi

360 g Ouă pasteurizate, linte roșie (14.5%), ciuperci champignon 
(12.3%), , morcovi (8.1%), spanac (8.1%), ceapă verde, 
pătrunjel (8.1%), ceapă albă (5.6%), ulei vegetal de floarea-
soarelui, mărar, fulgi de ovăz, , făină albă de grâu, sare de 
mare iodată, cimbru (0.3%), piper, oregano.

Valori nutriționale medii/ 100g:
Valoare energetică 670 kJ, 160 kcal, 
grăsimi 8 g, din care 1.2 g acizi grași 
saturați, glucide 13.4 g, din care 2.1 
g zaharuri, proteine 6.7 g, fibre 3.8 
g, sare 1.55 g.

576 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN

PASTE CU SPANAC 
ȘI MOZZARELLA

Preparat vegetarian cu 
paste, spanac si 
brânzeturi

350 g Paste fierte (31.1%)(gris din grâu dur), făină albă de grâu, 
spanac (produs congelat) (16,9%), mozzarella (7%) (lapte 
de vacă pasteurizat, culturi lactice), lapte, unt, cașcaval 
afumat (3,9%) (lapte de vacă pasteurizat, afumat cu lemn 
de fag), apă, sare de mare iodată, piper.

Valori nutriționale medii/ 100g:  
Valoare energetică 675 kJ, 162 kcal, 
grăsimi 9.4 g, din care acizi grași 
saturați 5.8 g, glucide 10.7 g, din 
care 0.4 g zaharuri, proteine 7.6 g, 
fibre 2 g, sare 0.9 g.

567 A se păstra la 2-8 
grade C

SURSA DE PROTEINE VEGETARIAN


