
GRAMAJE, INGREDIENTE, VALORI NUTRIŢIONALE, ALERGENI 

pentru produsele CARTOFISSERIE 

 
 

PRODUSE, INGREDIENTE, FORMATE, ALERGENI VALORI NUTRITIONALE 
 

CARTOFI PROASPEŢI, PRĂJIŢI PE LOC 
Cartofi proaspeţi, ulei vegetal special pentru prăjire (ulei de floarea soarelui “high 
oleic”, superoleină, ulei de rapiţă, agent anti-spumare E900), sare. 
 
FORMATE: S (100G), M (200G), L (350G), XL (450G) 
 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, ţelină şi produse derivate. 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, lapte şi produse derivate 
(inclusiv lactoză), ovăz şi derivate, ouă şi derivate, soia şi derivate, seminţe de 
susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 

 

 
ARIPIOARE CRISPY 
Aripioare de pui marinate, învelite într-un înveliş crocant. 
Aripioare de pui (72%), înveliş (20%) (PESMET, făină de GRÂU, apă), ulei de 
floarea soarelui, amestec de marinare (3%) (sare, zahăr, pudră de ceapă, 
condiment, pudră de usturoi, extract de drojdie, extract de condimente (conţine 
ŢELINĂ), stabilizatori (E450, E451), arome) 
Aripioarele crispy provin din produse congelate. 
 

FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + apr. 170g aripioare crispy 
EXTRA: apr 100g aripioare crispy 
 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, ţelină şi produse derivate. 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, lapte şi produse derivate 
(inclusiv lactoză), ovăz şi derivate, ouă şi derivate, soia şi derivate, seminţe de 
susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 
PER PORŢII 

 

 

 
ARIPIOARE PICANTE 
Aripioare de pui marinate, picante. 
Aripioare de pui (72.5%), amestec pentru marinare 27.5% (apă, maltodextrină, 
amidon, zahăr, sare, arome, extract de condiment, regulator de aciditate: acid 
citric, extract de drojdie). 
Aripioarele picante provin din produse congelate. 
 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + apr. 130g aripioare picante 
 
ALERGENI: 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, gluten şi cereale care conţin 
gluten, lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză), ovăz şi derivate, ouă şi derivate, 
ţelină şi derivate, soia şi derivate, seminţe de susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 
PER PORŢIE 
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PRODUSE, INGREDIENTE, FORMATE, ALERGENI VALORI NUTRITIONALE 

 
CHIFTELUŢE CU SWEET CHILLI 
Chifteluţe din file de pui cu panadă crocantă şi sos dulce acrişor în interior 
 
File de pui (30%), Apă, PESMET (11%), Uleiuri vegetale (ulei de palmier şi ulei de 
rapiţă), Sos dulce-acrişor de ardei roşu (9.5%) [apă, zahăr, ketchup (pastă de 
tomate, sirop de glucoză-fructoză, oţet, amidon modificat, sare, zahăr), amidon 
modificat, oţet, sirop de ghimbir (zahăr, apă, extract de ghimbir, sare), Ulei de 
floarea soarelui, Sos sambal (ardei roşu, sare), Sos de SOIA (apă, boabe de soia, 
GRÂU, sare), Sare, Usturoi, Ceapă, Agent de îngroşare: E464, Gelatină de vită, 
Verdeţuri şi Condimente, Sirop de glucoză, Colorant: extract de paprika], Colagen 
de pui, Pane [făină de orez, făină de GRÂU), dextrină, amidon modificat, sare, 
agenţi de creştere: E450 şi E500, Stabilizatori: gumă de xanthan, dextroză, 
extracte de condimente], concentrat din proteină de SOIA, Sare, ZER praf, Amidon 
modificat, făină de GRÂU, Emulsificatori: E450, E451 şi E452, aromă naturală 
(conţine ŢELINĂ), dextroză. 
Chifteluţele cu sweet chilli provin din produse congelate. 
 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 7 buc. chifteluţe cu sweet chilli (apr 125g) 
SNACK: 150g cartofi + 4 buc. Chifteluţe cu sweet chilli (apr 70g) 
EXTRA: 3 buc. Chifteluţe cu sweet chilli (apr 52g) 
 
ALERGENI: 
Ţelină şi produse derivate, gluten şi cereale care conţin gluten, lapte şi produse 
derivate (inclusiv lactoză), soia şi produse derivate. 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, ovăz şi derivate, ouă şi derivate, 
seminţe de susan, muştar, porumb, alte nuci 
 

 
PER PORŢII 
 

 
 

 
CRISPY STRIPS 
Piept de pui (63%), pane [făină de GRÂU (GLUTEN), apă, sare, piper, boia de 
ardei dulce, agent de afânare (bicarbonat de sodiu)], apă, ulei de floarea-soarelui, 
lizină, sare. Crispy Strips provin din produse congelate. 
 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + apr 130g Crispy Strips  
 
ALERGENI: 
Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale inclusiv ovăz. 
Poate conține urme de: arahide și produse derivate din arahide, țelină și produse 
derivate din țelină, soia și produse derivate din soia, lapte și produse lactate 
(inclusiv lactoză), ouă și produse derivate, semințe de susan, muștar, alte nuci in 
afara de arahide. 
 
 
 

 
PER PORŢIE 
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PRODUSE, INGREDIENTE, FORMATE, ALERGENI VALORI NUTRITIONALE 

CRISPY STRIPS PICANT 
Piept de pui (63%), pane [făină de GRÂU (GLUTEN), apă, sare, piper, condimente 
(paprika, chilli), extracte de condimente (paprika, chili), ghimbir], apă, ulei de 
floarea-soarelui, lizină, sare, condimente (paprika, chili), extracte de condimente 
(paprika, chilli). Crispy Strips Picant provin din produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + apr 130g Crispy Strips Picant 
ALERGENI: 
Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale inclusiv ovăz. 
Poate conține urme de: arahide și produse derivate din arahide, țelină și produse 
derivate din țelină, soia și produse derivate din soia, lapte și produse lactate 
(inclusiv lactoză), ouă și produse derivate, semințe de susan, muștar, alte nuci in 
afara de arahide. 

PER PORŢIE 

 
 
MINI ŞNIŢELE DE PUI 
Piept de pui (55%), pane [făină de GRÂU (GLUTEN), sare, drojdie, condimente, 
amidon de cartofi, amidon de tapioca, amidon de orez, fibre de citrice, apă, făină 
de orez, făină de porumb, praf de OU], ulei de floarea-soarelui, apă, corector de 
aciditate (citrat de sodiu), dextroză, maltodextrină, zahăr, antioxidant (ascorbat de 
sodiu), sare, hidrolizat proteic vegetal, aromă. 
MiniŞnițelele de pui provin din produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 3 buc. MiniŞnițelele de pui (apr 150g) 
SNACK: 150g cartofi + 2 buc. MiniŞnițelele de pui (apr 100g) 
ALERGENI: 
Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale inclusiv ovăz, 
țelină și produse derivate din țelină. Poate conține urme de: arahide și produse 
derivate din arahide, lapte și produse lactate (inclusiv lactoză), soia și produse 
derivate din soia, ouă și produse derivate, semințe de susan, muștar, alte nuci in 
afara de arahide. 

 
PER PORŢII 

 

 

MOZZA STICKS 
BRÂNZĂ mozzarella (48%), PESMET (30%) [făină de GRÂU, amidon de GRÂU, 
Drojdie, Sare, uleiuri vegetale (Floarea soarelui şi Rapiţă), pătrunjel, dextroză], 
Apă, Panadă (6%) [făină de GRÂU, amidon modificat, făină de porumb, Sare, 
CASEINAT de Sodiu, Ulei de floarea soarelui, Agenţi de creştere (E450, E500)], 
Ulei de floarea soarelui, Amidon, Stabilizator: E461. Mozzarella Sticks provin din 
produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 5 buc Mozzarella Sticks (apr 120g) 
SNACK: 150g cartofi + 3 buc. Mozzarella Sticks (apr 70g) 
EXTRA: 3 buc. Mozzarella Sticks (apr 70g) 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză). 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, ovăz şi derivate, ouă şi derivate, 
ţelină şi derivate, soia şi derivate, seminţe de susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 
PER PORŢII 
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NUGGETS DE BRÂNZĂ ŞI ARDEI IUTE 
BRÂNZĂ topită (31%) (BRÂNZĂ, Apă, unt, proteină din LAPTE, emulsificator: 
E331, ZER praf, Sare, Coloranţi: E160a, E160c, amidon), Ȋnveliş crocant (făină de 

GRÂU, amidon din GRÂU, Sare, Agenţi de creştere (E450, E500, E503), ZER 
praf, Stabilizator: E464, Colorant: E160c, drojdie, ulei de floarea soarelui), apă, 
ulei de floarea soarelui, ardei verde (10%), Ardei Jalapeno (4%). 
Nuggets cu brânză cu ardei iute provin din produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 6 buc Nuggets cu brânză (apr 114g) 
SNACK: 150g cartofi + 3 buc. Nuggets cu brânză (apr 57g) 
EXTRA: 3 buc. Nuggets cu brânză (apr 57g) 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză). 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, ovăz şi derivate, ouă şi derivate, 
ţelină şi derivate, soia şi derivate, seminţe de susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 
PER PORŢII 

 

 

NUGGETS DE PUI 
Piept de pui (60%), pane [faină de GRÂU (GLUTEN), sare, drojdie, condimente, 
apă, maltodextrină, GLUTEN din GRÂU, praf de OU, ulei vegetal de floarea 
soarelui], ulei de floarea soarelui, apă, lizina, sare. Nuggets de pui provin din 
produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 8 buc Nuggets de pui (apr 170g) 
SNACK: 150g cartofi + 5 buc. Nuggets de pui (apr 100g) 
EXTRA: 4 buc. Nuggets de pui (apr 80g) 
ALERGENI: Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale 
inclusiv ovăz, ouă și produse derivate. Pot conține urme de: arahide și produse 
derivate din arahide, țelină și produse derivate din țelină, soia și produse derivate 
din soia, lapte și produse lactate (inclusiv lactoză), semințe de susan, muștar, 
alte nuci in afara de arahide. 

 
PER PORŢII 

 

 

NUGGETS VEGAN 
Crochete vegetale pe bază de soia, cu adaos de vitamina B12 si fier. 
Produs vegetal pe bază de soia (58%) [apă, concentrat de proteină din SOIA), 
fulgi de porumb (porumb, zahăr), uleiuri vegetale (rapiță, floarea soarelui), făină 
(porumb, orez), fibre de OVĂZ, amidon de porumb modificat, arome naturale, 
agent de îngroșare (metil celuloză), pudră de oțet [oțet de alcool, regulator de 
aciditate (hidroxid de sodiu)], sare, amidon de porumb, izolat proteic din SOIA, 
acidifiant (acid citric), fier, vitamina B12. Nuggets vegan provin din produse 
congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 6 buc Nuggets vegan (apr 110g) 
SNACK: 150g cartofi + 4 buc. Nuggets vegan (apr 70g) 
EXTRA: 3 buc. Nuggets vegan (apr 52g) 
ALERGENI: Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale 
inclusiv ovăz, soia și produse derivate din soia, porumb și produse derivate. 
Poate să conțină urme de: arahide și produse derivate din arahide, țelină și 
produse derivate din țelină, semințe de susan, muștar, alte nuci in afara de 
arahide. 

 
PER PORŢII 
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PERNIŢE CU BRÂNZĂ 
Făină de GRÂU, Apă, BRÂNZĂ Gouda (23%), Uleiuri vegetale (palmier, rapiţă), 
Sare, Sirop de glucoză, Zahăr, Amidon, UNT, Amidon modificat, Stabilizator: 
E466, Dextroză, Acid: E330, Săruri de emulsificare: E452, Zahăr brun [zahăr brun 
(colorant E150c)], proteină din GRÂU şi gluten, Emulsifiant: E471, Agent de 
îngroşare: E461, Drojdie, Coloranţi: E100, E160b şi E160c.  
Perniţele cu brânză provin din produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 8 buc Perniţe cu brânză (apr 140g) 
SNACK: 150g cartofi + 5 buc. Perniţe cu brânză (apr 90g) 
EXTRA: 4 buc. Perniţe cu brânză (apr 70g) 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză). 
Pot conţine urme de: arahide şi produse derivate, ovăz şi derivate, ouă şi derivate, 
ţelină şi derivate, soia şi derivate, seminţe de susan, muştar, porumb, alte nuci. 

 
PER PORŢII 

 

 

PICĂNŢEI 
Cârnăciori afumați, condimentați 
Carne de porc, slănină, condimente, aditivi (apă, sare, condimente, zaharuri, 
stabilizator: polifosfat de sodiu, extracte de condimente, antioxidant: erisorbat de 
sodiu, potențiator de gust: glutamat monosodic, arome, conservant: nitrit de 
sodiu), membrană comestibilă (mate oaie 22+). 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + apr. 130g Cârnăciori picanţi 
SNACK: 150g cartofi + apr. 80g Cârnăciori picanţi 
EXTRA: apr. 80g Cârnăciori picanţi 
ALERGENI: 
Pot conține urme de: arahide și produse derivate din arahide, gluten, cereale care 
conțin gluten și produse derivate din cereale inclusiv ovăz, țelină și produse 
derivate din țelină, soia și produse derivate din soia, lapte și produse lactate 
(inclusiv lactoză), ouă și produse derivate, semințe de susan, muștar, alte nuci in 
afara de arahide. 

 
PER PORŢII 

 

 

POPS DE PUI 
Chifteluțe din piept de pui 
Piept de pui (53%), pane [făină de GRÂU (GLUTEN), sare, piper, boia de ardei 
dulce, apă], ulei de floarea-soarelui, apă, corector de aciditate (citrat de sodiu), 
dextroză, maltodextrină, zahăr, antioxidant (ascorbat de sodiu), sare, protein 
vegetală hidroizolată, aromă. Pops de pui provin din produse congelate. 
FORMATE:  
MENIU: 250g cartofi + 16 buc Pops de pui (apr 120g) 
SNACK: 150g cartofi + 10 buc. Pops de pui (apr 75g) 
EXTRA: 8 buc. Pops de pui (apr 60g) 
ALERGENI: 
Gluten, cereale care conțin gluten și produse derivate din cereale inclusiv ovăz, 
țelină și produse derivate din țelină. Poate conține urme de: arahide și produse 
derivate din arahide, lapte și produse lactate (inclusiv lactoză), soia și produse 
derivate din soia, ouă și produse derivate, semințe de susan, muștar, alte nuci in 
afara de arahide. 

 
PER PORŢII 
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TRY MENIU 
Meniu de încercare format din:  
 250g cartofi proaspeţi prăjiţi pe loc + 
    + 1 MiniŞniţel de pui  
    + 2 Chifteluţe cu sweet chilli  
    + 2 Perniţe cu brânză  
    + 2 Nuggets cu brânză şi ardei iute 
Detaliile legate de fiecare produs în parte (din componenţa acestui meniu) pot fi 
consultate mai sus) 
Acest meniu are 2 sosuri incluse, la alegerea consumatorului 

  
PER PORŢIE 

 
 
 
 

DESERTURI - BRIOŞE 

PRODUSE, INGREDIENTE, FORMATE, ALERGENI VALORI NUTRITIONALE 
 
BRIOŞE CU CIOCOLATĂ (90gr) 
Zahăr, ulei vegetal (rapită), făină din GRÂU, apă, cacao 4.5%, bucăți de ciocolată 
4.5% [zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulsifiant ( lecitină din ulei de floarea 
soarelui), aroma], OU pudră, agenți de crestere ( E450, E500), amidon din GRÂU, 
aromă (vanilie), sare, amidon din porumb, agent de tratare a făinii (E300). 
Brioşele cu ciocolată provin din produse congelate. 
 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, ouă şi derivate, soia şi derivate, porumb. Pot 
conţine urme de lapte (inclusiv lactoză), fructe cu coajă, nuci, altele decât 
arahidele. 
 

 
 

 

 
BRIOŞE CU AFINE (90gr) 
Zahăr, făină din GRÂU, ulei de rapiță, apă, afine 8%, porumb și amidon din 
GRÂU, OU pudră, agenți de creștere (E450, E500), aromatizant, sare, vanilină, 
agent de tratare a făinii (E300). 
Brioşele cu afine provin din produse congelate. 
 
ALERGENI: 
Gluten şi cereale care conţin gluten, ouă şi derivate, porumb. Pot conţine urme de 
lapte şi produse lactate (inclusiv lactoză), fructe cu coajă, nuci, altele decât 
arahidele. 
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SOSURI 

VALORILE NUTRIŢIONALE sunt detaliate în tabelul de mai jos iar lista de ingrediente şi alergeni se află sub tabel 

 
 

SOS KETCHUP 
Apă, piure de roşii 32%, zahăr,oţet, amidon modificat din PORUMB, sare, verdeaţă şi condimente, conservant 
(sorbat de potasiu).  
Alergeni: porumb  
 
SOS CURRY KETCHUP 
Apă, zahăr, pastă de tomate 9%, oţet, amidon din PORUMB modificat, sare, verdeţuri, condimente (seminţe de 
MUŞTAR), conservant (sorbat de potasiu), arome.  
Alergeni: muştar, porumb, coriandru, leguminoase. 
 

  SOS COCKTAIL 
Apă, ulei de rapiţă, zahăr, pastă de tomate 7%, oţet, amidon din PORUMB modificat, gălbenuş de OU, arome, 
MUŞTAR (apă, seminţe de MUŞTAR, oţet, sare, condimente), sare, verdeţuri şi condimente, agent de îngroşare 
(gumă de guar, gumă de xantan), conservant (sorbat de potasiu), acid citric, colorant (beta-caroten), antioxidant 
(EDTA). 
Alergeni: ou, muştar, porumb 
 
SOS BARBECUE 
Roşii, apă, glucoză (sirop de glucoză, zahăr invertit), zahăr, amidon modificat din porumb, oţet, sare, aromă 
barbecue (caramel, pulbere de rădăcină de sfeclă, piper, aromă de fum, pudră de usturoi, aromă, îndulcitori (E950, 
E951)), ulei de rapiţă, acid (acid lactic), conservanţi (E202, E211), agenţi de îngroşare (gumă de guar, guma de 
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xanthan). 
Alergeni: poate conţine urme de: gluten, ou, soia, lapte, ţelină, muştar. 
 
SOS CHEESY CRAZY 
Ulei de rapiţă, apă, dextroză, brânză (LAPTE DE VACĂ, LACTOZĂ) (brânză, amidon din cartofi, acidifianţi (E330, 
E452), sare, colorant (beta-caroten)), ZER praf (LAPTE DE VACĂ, LACTOZĂ), pudră de brânză ((LAPTE DE VACĂ, 
LACTOZĂ), sare, oţet, zahăr, corector de aciditate (E575), acidifianţi (acid lactic, acid citric), extract de drojdie, 
conservanţi (E202, E211), colorant (E160a), agenţi de îngroşare (gumă de guar, gumă de xantan), aromă, colorant 
(extract de ardei roşu), antioxidant (E385), condimente. 

  Alergeni: lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză). Poate conţine urme de: gluten, ou, soia, ţelină, muştar 
 
SOS HOT SHOT 
Ulei de rapiţă, apă, sos sambal oelek (condimente, sare, acidifiant (acid acetic)), zahăr, pastă de tomate, oţet, 
gălbenuş de OU, MUŞTAR (SULFIŢI) (apă, condimente (MUŞTAR), oţet, sare, antioxidant (E224), acidifiant (acid 
citric)), glucoză (sirop de glucoză, zahăr invertit), pudră de usturoi, zahăr din trestie de zahăr, sare, sirop Liege (suc 
concentrat de pere, suc concentrat de mere, suc concentrat de curmale, zahăr), condimente, amidon modificat din 
porumb, pudră de ceapă, conservanţi (E202, E211), fructoză, pudră de curry (MUŞTAR) (condimente, sare, 
verdeţuri, curry (MUŞTAR), ienupăr, potentiator de aromă (E621), acidifiant (acid citric), morcov), agenţi de 
îngroşare (gumă din seminţe de roşcove, gumă de guar, gumă de xantan), sirop de glucoză, antioxidant (E385), 
aromă, verdeţuri, usturoi, dextroză, extract de drojdie, acidifiant (acid citric), drojdie inactivă. 
Alergeni: ouă şi produse derivate, muştar şi produse pe bază de muştar, sulfiţi (dioxid de sulf) Poate conţine urme 
de: gluten, soia, lapte (inclusiv lactoză), ţelină. 
 
SOS JAMMIE 
Ulei de rapiţă, apă, zahăr, gălbenuş de OU, ceapă, glucoză (sirop de glucoză, zahăr invertit), amidon (amidon tapioca 
şi din GRÂU), sare, oţet, MUŞTAR (apă, seminţe de MUŞTAR, oţet, sare, condimente), pudră de tomate, pudră de 
curry (MUŞTAR), acidifiant (acid lactic, acid citric), regulator de aciditate (E325), conservanţi (E202, E211), colorant 
(beta-caroten), condimente. Alergeni: ouă şi produse derivate, muştar şi produse pe bază de muştar. Poate conţine 
urme de: gluten, soia, lapte (inclusiv lactoză), ţelină. 
 
SOS MAMMOUTH  
Ulei de rapiţă, apă, zahăr, dextroză, pastă de tomate, MUŞTAR (SULFIŢI) (apă, condimente (MUŞTAR), oţet, sare, 
antioxidant (E224), acidifiant (acid citric)), ceapă, gălbenuş de OU, oţet, amidon de GRÂU, sare, murături 
mărunţite (castraveciori, zahăr, sare, oţet, aromă, regulator de aciditate (E509)), pudră de ceapă, acidifiant (acid 
lactic), pudră curry (MUŞTAR), sos Worchester (ORZ, SOIA, GRÂU) (apă, sirop de glucoză, oţet, sare, zahăr, sos de 
SOIA (apă, boabe de SOIA, GRÂU, sare), aroma (ORZ), extracte (ceapă, usturoi), concentrat de lămâie, 
condimente, ulei de floarea soarelui), bullion (ŢELINĂ) (hidrolizat din boabe de SOIA, maltodextrină, aromă, 
caramel, amidon modificat (E1422), extract de drojdie, zahăr, condimente, verdeaţă), conservanţi (E202, E211), 
condimente (extract de ardei), agenţi de îngroşare (gumă de guar, gumă de xantan), seminţe de ŢELINĂ, aromă 
naturală de lămâie, verdeţuri, cimbru. 
Alergeni: gluten, cereale care conţin gluten şi produse derivate, ouă şi produse derivate, soia şi produse derivate, 
ţelină şi produse derivate, muştar şi produse pe bază de muştar, sulfiţi (dioxid de sulf). Poate conţine urme de: 
lapte (inclusiv lactoză). 
 

  SOS DE MAIONEZĂ 



GRAMAJE, INGREDIENTE, VALORI NUTRIŢIONALE, ALERGENI 

pentru produsele CARTOFISSERIE 

Ulei vegetal de SOIA*, gălbenuş de OU, apă, MUŞTAR (apă, seminţe de MUŞTAR, oţet, sare, condimente), oţet, 
zahăr, sare, conservant (sorbat de potasiu), arome, agent de îngroşare (guma de xantan), colorant (beta-caroten), 
antioxidant (EDTA). Alergeni: ouă şi produse derivate, muştar şi produse pe bază de muştar, soia.  

  SOS MAIONEZĂ VEGANĂ 
Ulei de rapiţă, apă, oţet, zahăr, amidon modificat din PORUMB, sare, aromă, agent de îngroşare (gumă de guar), 
conservant (sorbat de potasiu), antioxidant (EDTA). Alergeni: porumb 
 
SOS USTUROI 
Apă, ulei de soia, usturoi 15%, zahăr, amidon modificat din porumb, oţet, gălbenuş de OU, sare, MUŞTAR (apă, 
seminţe de MUŞTAR, oţet, sare, condimente), acidifiant (acid citric), 
conservanţi (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), agenţi de îngroşare (gumă de guar, gumă xantan), arome, 
pătrunjel, antioxidant (EDTA). Alergeni: ouă şi produse derivate, muştar şi produse pe bază de muştar, soia. 
 

  SOS DE PIPER 
Ulei de rapiţă, apă, amidon (amidon din tapioca şi din GRÂU), gălbenuş de OU (galbenuş de OU, sare), oţet, sos 
worchester (ORZ, SOIA, GRÂU) (apă, sirop de glucoză, oţet, sare, zahăr, sos de SOIA (apă, boabe de SOIA, GRÂU, 
sare), aromă (ORZ), extracte (ceapă, usturoi), concentrat de lămâie, condimente, ulei de floarea soarelui), zahăr, 
MUŞTAR (SULFIŢI) (apă, condimente (MUŞTAR), oţet, sare, antioxidant (E224), acidifiant (acid citric), sare, 
condimente (MUŞTAR) (extract de piper), acidifiant (acid lactic, acid citric), pudră de ceapă, piper, bulion (ŢELINĂ) 
(hidrolizat din boabe de SOIA, maltodextrină, aromă, caramel, amidon modificat (E1422), extract din drojdie, 
zahăr, condimente, verdeaţă), verdeaţă, conservanţi (E202, E211), MUŞTAR, agenţi de îngroşare (E412, E415), 
regulator de aciditate (E575), aromă, antioxidanţi (E300, E385). 
Alergeni: Gluten, cereale care conţin gluten şi produse derivate, ou şi produse derivate, soia şi derivate din soia, 
ţelină şi produse pe bază de ţelină, muştar şi produse care conţin muştar, sulfiţi (dioxid de sulf). Poate conţine 
urme de lapte, produse derivate din lapte, inclusiv lactoză. 
 
SOS PITTA 
Ulei de rapiţă, apă, gălbenuş de OU, oţet, zahăr, 1.6% usturoi granulat, sare, amidon modificat din porumb, 
acidifiant (acid lactic), sos sambal oelek (ardei iute, sare, acidifiant (acid acetic), conservant (E202)), conservanţi 
(E202, E211), 0.2% pudră de usturoi, arpagic, agenţi de îngroşare (E415, E412), regulator de aciditate (E575), 
antioxidant (E385), condimente (extract de ardei) 
Alergeni: ouă şi produse derivate. Poate conţine urme de gluten, soia, lapte (inclusive lactoză), ţelină, muştar. 
 
SOS SAMURAI 
Apă, ulei de rapiţă, amidon (din GRÂU şi tapioca), gălbenuş de OU (gălbenuş de OU, sare), sare, oţet, glucoză, zahăr, 
condimente (ardei iute, extract de piper), sos sambal oelek (condimente (ardei iute), sare, acidifiant (acid acetic)), 
acidifiant (acid lactic), conservanţi (E202, E211), colorant (extract de paprika), agenţi de îngroşare (E412, E415), 
antioxidant (E385) 
Alergeni: ouă şi produse derivate. Poate conţine urme de gluten, soia, lapte (inclusive lactoză), ţelină, muştar. 
 
GRANA PADANO RAZUIT 
LAPTE de vaca crud, sare, cheag vegetal, conservant: lizozim din OU. 
Alergeni: lapte (inclusiv lactoză), ou. 

 

 


