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Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate 
netă 
(g) 

Declarație nutrițională per 100 g Listă ingrediente 
(ALERGENII sunt notați cu majuscule) Valoare 

energetică 
Grăsimi 

(g) 
din care 

acizi grași 
saturați (g) 

Zaharuri 
(g) 

Sare 
(g) 

kJ kcal 

1. 
Ciorbă țărănească de 
porc 400 175 42 2 0,6 1,2 0,6 

apă, pulpă de porc, cartofi, morcovi, varză, ceapă, ȚELINĂ, fasole verde, ardei gras, 
mazăre verde boabe, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), bază pentru 
mâncare (ȚELINĂ, potențiatori de aromă: monoglutamat de sodiu, inozinat disodic, 
colorant: riboflavină), ulei de floarea soarelui, sare iodată, piper 

2. Supă de salată verde 400 186 45 4,1 2,2 0,5 0,5 apă, salată verde, smântână (LAPTE de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate), 
OUĂ, ulei de floarea soarelui, usturoi, ceapă verde, mărar, sare iodată 

3. Ceafă la cuptor 100 1901 458 37,7 12,8 0,4 0,7 ceafă de porc,ulei de floarea soarelui, usturoi, boia dulce, piper, sare iodată 

4. 
Piept de pui în sos de 
cimbru 100 1052 253 20,3 11,6 1 0,1 

piept de pui, UNT, cremă de gătit (apă, grăsimi vegetale total hidrogenate de 
palmier, cocos; ZER pudră, amidon modificat, emulsifianți: esteri ai zaharozei cu acizi 
grași, mono- și digliceride ale acizilor grași, lecitină din SOIA; agenți de îngroșare: 
gumă de guar, gumă din semințe de carruba), lămâie, ulei de floarea soarelui, 
cimbru, boia dulce, sare iodată, piper 

5. Șnițel de curcan 100 1257 297 4,4 1,5 2,4 0,2 piept de curcan, pesmet auriu (făină albă de GRÂU, sare, ulei de rapiță, drojdie, 
condimente [turmeric]); OUĂ, făină albă de GRÂU 

6. Cartofi gratinați 200 1010 242 14,5 12 2,4 0,9 

cartofi, cremă de gătit (apă, grăsimi vegetale total hidrogenate de palmier, cocos; 
ZER pudră, amidon modificat, emulsifianți: esteri ai zaharozei cu acizi grași, mono- și 
digliceride ale acizilor grași, lecitină din SOIA; agenți de îngroșare: gumă de guar, 
gumă din semințe de carruba), cașcaval (LAPTE de vacă pasteurizat, sare, culturi 
lactice, cheag), sare iodată, piper, usturoi, nucșoară 

7. Legume mexicane 250 309 73 0,5 0,1 2,4 0,6 
amestec mexican (morcovi, mazăre, fasole verde, ardei, porumb), sare iodată, bază 
pentru mâncare (ȚELINĂ, potențiatori de aromă: monoglutamat de sodiu, inozinat 
disodic, colorant: riboflavină), piper 

8. Clătite cu dulceață 120 912 215 1,8 1 19,6 0,1 
clătite (făină de GRÂU, LAPTE de vacă pasteurizat, zahăr, OUĂ), dulceață (afine 85%, 
zahăr, sirop de glucoză-fructoză, gelifiant: pectină, acidifiant: acid citric; conservant: 
sorbat de potasiu), 

9. 
Clătite cu cremă 
cacao 

120 1084 258 8,4 4 6,3 0,1 
clătite (făină de GRÂU, LAPTE de vacă pasteurizat, zahăr, OUĂ), cremă de cacao, 
alune de pădure și lapte (zahăr, ulei de palmier, LAPTE praf degresat 8%, cacao 5%, 
ALUNE DE PĂDURE 3%, emulsifiant: lecitină din floarea soarelui; vanilină), 

10. Papanași cu dulceață 150 912 215 1,8 1 19,6 0,1 

papanași (făină de GRÂU, brânză de vaci (LAPTE de vacă pasteurizat, culturi lactice 
selecționate), zahăr, OUĂ, zahăr vanilinat), dulceață de afine (afine 85%, zahăr, sirop 
de glucoză-fructoză, gelifiant: pectină, acidifiant: acid citric; conservant: sorbat de 
potasiu), 
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11. 
Papanași cu cremă 
cacao 150 1084 258 8,4 4 6,3 0,1 

papanași (făină de GRÂU, brânză de vaci (LAPTE de vacă pasteurizat, culturi lactice 
selecționate), zahăr, OUĂ, zahăr vanilinat), cremă de cacao, alune de pădure și lapte 
(zahăr, ulei de palmier, LAPTE praf degresat 8%, cacao 5%, ALUNE DE PĂDURE 3%, 
emulsifiant: lecitină din floarea soarelui; vanilină), 

12. Chiflă 40 1184 280 3,84 1,31 14,92 1,48 
chifle (făină de GRÂU, apă, zahăr, ulei de floarea soarelui, 2% semințe de dovleac, 
drojdie, grăsime vegetală, sare iodată, OU, LAPTE praf, emulsifiant: E472e; agenți de 
tratare a făinii: E170, E330) 

13. Salată de varză 150 80 19 0,1 0 2,2 1,5 varză, sare iodată 

14. Salată de castraveți 
murați 

150 114 26 0,1 0 5,1 2 
castraveți în oțet (MUȘTAR, agent de întărire: clorură de calciu), 

 

 

 

 

 

 


