
Stimați clienți 
 

Vă informăm că produsele expuse spre comercializare la 
acest raion pot conține  următoarele ingrediente sau  
produse derivate cu posibil efect alergen: 

1. Cereale care conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, 
ovăz, grâu spelt, grâu dur sau hibrizi ai acestora și produse 
derivate; 
2. Ouă și produse derivate; 
3. Arahide și produse derivate; 
4. Soia și produse derivate; 
5. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză); 
6. Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale, alune de 
pădure, nuci, nuci Caju, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, 
nuci de macadamia și nuci de Queensland, precum și 
produse derivate; 
7. Țelina și produse derivate; 
8. Muștar și produse derivate; 
9. Semințe de susan și produse derivate; 
10.Lupin și produse derivate; 
11. Dioxid de sulf și sulfiți; 

12. Moluște și produse derivate;  
13. Crustacee și produse derivate;  
14. Pește și produse derivate. 

 



Stimați clienți 

 
Vă informăm că acest produs conține următoarele ingrediente sau 

produse derivate cu posibil efect alergen 

 

AGRIROM PRAJITURA VISINE SI BUC.CIOCOLATA 175 GR     

 

Producator/Furnizor: AGRIROM   

 

Ingrediente: apa, visine (12%), cirese (12%), glazura cu cacao (zahar, ulei de 

rapita, cacao cu continut redus de grasime, grasime de palmier. LACTOZA, pudra 

de zer dulce, emulsifiant (E322)) (11%), zahar, GRAU crocant (faina de GRAU, 

zahar, faina de malt de GRAU, agent de afanare (E500), sare de masa, emulsifiant 

(E322), aroma natural)(4%), grasime de cocos, sirop de glucoza-fructoza, grasime 

din samburi de palmier fractionata, faina de GRAU, dextroza, ulei de rapita, OU 

intreg, LAPTE praf degresat, cacao cu continut redus de grasime (1%), amidon din 

GRAU, gelatina, galbenus de OUA praf, agenti de afanare (E450, E500), colorant 

alimentar (concentrat din fructe de soc), amidon modificat, acidifiant (E330), 

agent de ingrosare (E412), agent gelatinizant (E440), sare de masa, aroma natural, 

corectori de aciditate (E332, E331, E509, E300), sirop de glucoza.  

 

Contine:  LAPTE, GLUTEN si OUA. Poate contine NUCI, ARAHIDE si SOIA.  

 

Poate contine samburi de visine.    

 

Produs decongelat 



Stimați clienți 

 
Vă informăm că acest produs conține următoarele ingrediente sau 

produse derivate cu posibil efect alergen 

 

LA LORRAINE GOGOASA GLAZURA CAPSUNI 55G 

 

Producator/Furnizor: LA LORRAINE    

 

Ingrediente: faina de GRAU, apa, ulei de palmier, zahar, ciocolata alba (6,6%) 

(zahar, untul de cacao, praf din LAPTE integral, LAPTE praf degresat, aroma 

naturala (vanilie)), samburi de palmier grasime, ulei de rapita, emulsifianti (esteri 

ai acizilori mono- si diacetiltartric cu monogliceridele si digliceridele acizilori grasi, 

mono- si digliceride ale acizilori grasi, stearoil-2-lactilat de sodiu, lecitine), ulei de 

nuca de cocos, faina de SOIA, agenti de afanare (difosfati, carbonati de sodiu), 

sare iodata (sare, iodat de potasiu), concentrat de sfecla rosie, drojdie, ulei de 

floarea soarelui, amidon de GRAU, concentrat de ridiche, grasime de palmier, praf 

de drojdie, aroma naturala (capsuna), aroma naturala, antioxidant (acid ascorbic).  

Contine: GRAU, SOIA, LAPTE.     

  

Poate contine urme de OUA, FRUCTE cu COAJA LEMNOASA si seminte de SUSAN.   

 

Produs decongelat. 



Stimați clienți 

 
Vă informăm că acest produs conține următoarele ingrediente sau 

produse derivate cu posibil efect alergen 

 

LORRAINE GOGOASA CACAO DECOR CIOCOLATA BELGIANA 56 G  

Producator/Furnizor: LA LORRAINE          

 

Ingrediente: faina de GRAU, apa, ulei de palmier, zahar, ciocolata cu LAPTE 

(6,6%)(zahar, untul de cacao, praf din LAPTE integral, masa de cacao, aroma 

naturala (vanilie)), ulei de rapita, samburi de palmier grasime, pudra de cacao fara 

grasime (1,5%), grasime de palmier, emulsifianti (mono- si digliceride ale acizilor 

grasi, esteri ai acizilor mono- si diacetiltartric cu monogliceridele si 

diglicerideleacizilor grasi, stearoil-2-lactilat de sodiu, lecitine), grasime de nuca de 

cocos, faina de SOIA, agenti de afanare (carbonati de sodiu, difosfati), sara iodata 

(sare, iodat de potasiu), drojdie, praf din LAPTE integral, amidon de GRAU, aroma 

naturala de vanilie, praf de drojdie, antioxidant (acid ascorbic).  Contine: GLUTEN 

din GRAU, SOIA, LAPTE.   

 

Poate contine urme de OUA, FRUCTE cu COAJA LEMNOASA si seminte de SUSAN.  

 

Produs decongelat. 



Stimați clienți 

 
Vă informăm că acest produs conține următoarele ingrediente sau 

produse derivate cu posibil efect alergen 

 

BRIOSA AFINE 80G     

Producator/Furnizor: MARATHON DISTRIBUTION GROUP         

                                                                                                                                    

Ingrediente: Faina de GRAU (contine: calciu, fier, niacina, tiamina), zahar, uleiuri 

vegetale (rapita, palmier), apa, afine 10%, praf integral de OUA, amidon modificat 

(porumb ceros, porumb), dextroza, componente solide din zer (LAPTE), albus de 

OU uscat, agenti de crestere difosfat de disodiu, bicarbonat de potasiu; 

emulgatori E471, E481, stabilizator guma de xantan, sare, arome, culoare din 

caroteni din alge.                                                                                                                                                           

Contine: GRAU, OU, LAPTE. Produs decongelat. 


