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Allergens are those present in the ingredients, good non-contamination practices are respected during processing, but it is not possible

to exclude any cross-contamination between the di�erent �avors during the sale. Allergic people are responsible for their consumption,

as they are present in the shop: gluten, milk, soy, peanuts, nuts, eggs.

Pictogramă Vegan Friendly de Peepal Farm Foundation folosită sub licența Creative Commons Recunoaștere-Distribuire identică 4.0

internațională

Lapte Soja

Lapte Soja Nuci Ou Gluten

NO ALLERGENS PRESENT

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, zahăr, frișcă proaspătă, lapte integral, ricotta proaspătă (zer din lapte de oaie și lapte integral de oaie (1%), sare), pastă de cacao, făină de grâu,

dextroză, proteine din lapte, ulei de �oarea soarelui, maltodextrine, unt, glucoză, arome, malț (extract de malț din orz, făină de malț caramelizat, făină de cereale (grâu, orz)

malți�cate), fructoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; miere, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar,

carboximetilceluloză, gumă de xantan, carragenină; gălbenuș de ou, sare, amidon, emulsi�cant: lecitină de soia; vanilină, drojdie, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de

sodiu.

Cannolo Siciliano Lapte Soja Gluten Ou

Ingrediente:  lapte degresat rehidratat,  lapte integral, zahăr, frișcă proaspătă, alune soiul ”Tonda Gentile Trilobata”,  proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, glucoză, emulsi�anți:

mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; regulatori de aciditate: acid

citric, bicarbonat de sodiu.

Aluna Lapte Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, arahide, smântână proaspătă, zahăr, proteine din lapte, maltodextrină, dextroză, ulei de �oarea soarelui, ulei de arahide,

glucoză, emulgatori: mono și digliceridele acizilor grași, esteri de zaharoză a acizilor grași, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; sare,

emulgator: lecitină de soia, regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Arahide Sărate Lapte Arahide Soja

Ingrediente:  lapte degresat rehidratat,  lapte integral, alune,  zahăr,  frișcă proaspătă, cacao pudră cu conținut redus de grăsime, proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, glucoză,

pastă de cacao, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; unt de cacao, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar,

carboximetilceluloză, emulsi�ant: lecitină de  soia;  aromă naturală de vanilie, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Bacio - Ciocolată cu alune Lapte Soja Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, frișcă proaspătă, zahăr, unt de cacao, alune, pulpă de zmeură, proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, pastă de cacao,

glucoză, emulsi�canți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; ulei din semințe de �oarea soarelui, praf de zer din lapte, lapte bătut praf, stabilizatori:

făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, gumă de xantan, caragenină, emulsi�canți: lecitină de soia, lecitină de �oarea soarelui; arome, regulatori de

aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu; amidon.

Bacio Ruby - Ciocolata roze cu zmeura Lapte Nuci Soja

Biscuite Soja Lapte Ou Nuci Gluten



Ingrediente:  lapte integral, lapte degresat rehidratat, zahăr, frișcă proaspătă, făină de grâu, uleiuri și grăsimi vegetale (palmier, rapiță, �oarea soarelui), proteine din lapte,

maltodextrine, dextroză, alune, cacao pudră cu conținut redus de grăsime, sirop de glucoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; ouă,

stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; praf de zer din lapte, emulsi�ant: lecitină de soia, agenți de dospire: carbonat acid de amoniu,

carbonat acid de sodiu, tartrat monopotasic; sare, scorțișoară, arome, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, frișcă proaspătă, zahăr, gălbenuș de ou, proteine din lapte, cafea 100% arabică, maltodextrine, dextroză, glucoză, emulsi�anți:

mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; regulatori de aciditate: acid

citric, bicarbonat de sodiu.

Cafea Lapte Ou

Ingrediente: căpșuni, apă, zahăr, dextroză, glucoză, fructoză, zahăr din trestie albă, stabilizatori: gumă de guar, gumă de xantan, caragenan, emulgatori: esteri de zaharoză a acizilor

grași, mono și digliceridele acizilor grași; maltodextrină, amidon, stabilizatori: gumă tare, guma din semințe de carruba.

Căpșună Vegetarian

Ingrediente: frișcă proaspătă, castane, zahăr din trestie, lapte degresat rehidratat, cremă de lapte, lapte integral, sirop de glucoză-fructoză, zahăr, dextroză, proteine din lapte,

maltodextrine, extract natural de vanilie, glucoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași, stabilizatori: gumă de guar,

carboximetilceluloză, gumă de xantan, caragenină; amidon, stabilizatori: făină din semințe de carruba, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Castane Lapte

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, căpșuni, făină (făină de grâu, carbonat de calciu, �er, niacină, tiamină), proteine din lapte, fructe de

pădure (zmeură, a�ne, mure, coacăze roșii, coacăze negre), sirop de glucoză, maltodextrină, dextroză, grăsimi vegetale (palmier), sirop glucoză-fructoză, emulgatori: mono și

digliceride ale acizilor grași, esteri acetici ai mono și digliceride ale acizilor grași, esteri de zaharoză ai acizilor grași; făină de grâu integral, stabilizatori: guma din semințe de

carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, caragenan; pudră de quark, acidi�anți: acid citric; suc de lămâie concentrat, conservant: sorbat de potasiu, agenți de creștere: carbonat

de sodiu, acid malic; amidon de porumb, arome, sare, îngroșător: pectină.

Ch�secake cu Fructe de Pădure Lapte Gluten

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, frișcă  proaspătă, alune , cacao pudră cu conținut redus de grăsime, grăsimi vegetale (�oarea soarelui), proteine din lapte,

maltodextrine, dextroză, glucoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; pastă de cacao, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă

de guar, carboximetilceluloză; unt de cacao, emulsi�ant: lecitină de soia; arome, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Cioccote�a Lapte Soja Nuci

Ingrediente: apă, zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, ciocolată neagră (cacao min.72%) (masa de cacao, zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi,

emulgator: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie), pudră de cacao, fructoză, glucoză deshidratată sirop, �bre dietetice, stabilizatori: carboximetilceluloză,

hidroxipropilmetilceluloză, gumă tara, caragenan; emulgatori: esteri zaharici ai acizilor grași; sare.

Ciocolată Amăruie Vegetarian Soja

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, proteine din lapte, dextroză, pastă de cacao, glucoză,

maltodextrină, unt de cacao, emulgatori: mono și digliceride de acizi grași, esteri zaharină ai acizilor grași, lecitină de soia, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar,

carboximetilceluloză; aromă naturală de vanilie, regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Ciocolată Belgiană Lapte Soja

Ingrediente: lapte  degresat rehidratat, zahăr, lapte integral, cacao pudră cu conținut redus de grăsime, frișcă proaspătă, cacao pudră, sirop de glucoză-fructoză, dextroză, proteine

din lapte, pastă de cacao, maltodextrine, �bre alimentare, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; unt de cacao, stabilizatori:

carboximetilceluloză, hidroxipropilmetilceluloză, gumă tara, caragenină, gumă de guar, făină din semințe de carruba; coajă de portocală, suc de portocală concentrat, suc și pulpă de

lămâie, arome naturale, emulsi�ant: lecitină de  soia, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu; sare, agenți de îngroșare: amidon modi�cat, agar-agar, conservant: sorbat

de potasiu, colorant: caroten.

Ciocolată cu P�tocale Lapte Soja

Ingrediente:  lapte  integral, lapte degresat rehidratat,  zahăr, frișcă proaspătă, cocos deshidratat, proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, sirop de glucoză, emulsi�anți: mono și

digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; glucoză, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; arome, regulatori de aciditate:

acid citric, bicarbonat de sodiu.

Cocos Lapte

Ingrediente: lapte degresat rehidratat,  lapte integral, zahăr, frișcă proaspătă, gălbenuș de ou pasteurizat, zahăr Muscovado, proteine din lapte, sirop de glucoză, maltodextrine,

dextroză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași; grăsimi vegetale (palmier), arome, amidon de porumb, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar,

carboximetilceluloză, caragenină, colorant: caramel cu sul�t de amoniu; sare, vanilină, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Cremă Catalană Ou Lapte
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Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, smântână proaspătă, zahar, ciocolata neagra (masa de cacao, zahar, unt de cacao, emulgator: lecitina din soia, aroma naturala

de vanilie), proteine   din lapte, maltodextrina, dextroza, sirop de glucoza, sirop de glucoza-fructoza, glucoză deshidratată, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri

zaharici ai acizilor grași, lecitină din soia, lecitină de �oarea soarelui; stabilizatori: guma din semințe de carruba, pectină, gumă guar, carboximetilceluloză; ulei de �oarea soarelui,

boabe de vanilie, coajă de portocală, suc concentrat de portocale, suc și pulpă de lămâie, arome, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, sare, alune, migdale, ciocolată neagră

(masă de cacao São Tomé, zahăr, aromă naturală de vanilie), coloranți: ribo�avina, ß caroten, agenti de ingrosare: amidon modi�cat, agar-agar, regulatori de aciditate: acid citric,

bicarbonat de sodiu, conservanti: sorbat de potasiu.

Cremă de p�tocale cu crocant de
ciocolată

Lapte Soja Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, smantana proaspata, zahar, �stic, proteine   din lapte, zmeura, sirop de glucoza, maltodextrina, dextroza, ulei de �oarea soarelui,

glucoza deshidratata, agenti de ingrosare: adipat de amidon acetilat, pectine, emulgatori ai mono si digliceridelor grase. , esteri zaharici ai acizilor grași; ciocolată albă (zahăr, unt de

cacao, lapte praf integral, lapte praf degresat, emulgatori: lecitină de soia), conservant: sorbat de potasiu; stabilizatori: gumă guar, carboximetilceluloză, făină de roșcove; arome,

boabe de vanilie, sare dulce de Cervia, coloranți: ribo�avină, ß caroten, curcumină, coșenilă, caroteni; extract de sofran, sare, antioxidant: tocoferol, regulatori de aciditate: acid citric,

bicarbonat de sodiu.

Crema de vanilie cu sofran cu sos de
zmeura si �stic sarat

Lapte Soja Nuci

Ingrediente:  lapte  degresat rehidratat,  lapte  integral, zahăr,  frișcă  proaspătă, alune soiul ”Tonda Gentile Trilobata”, unt de cacao, lapte praf integral, grăsimi vegetale (�oarea

soarelui), proteine din lapte, maltodextrine, alune, cacao pudră cu conținut redus de grăsime, dextroză, ulei de �oarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, glucoză, emulsi�anți:

mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; emulsi�ant: lecitină de soia; 

arome, emulsi�ant: lecitină de �oarea soarelui; regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Cremino Lapte Nuci Soja

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, ciocolată albă (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală

de vanilie), ulei de �oarea soarelui, �stic, proteine din lapte, maltodextrină, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași, lecitină de �oarea

soarelui; dextroză, glucoză, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu; arome naturale,

coloranți: antocianine, cloro�lă cuprică, curcumină.

Cremino cu Fistic Lapte Soja Nuci

Ingrediente:  lapte  degresat rehidratat,  lapte integral,  frișcă  proaspătă, zahăr, suc și pulpă de vișine, sirop de glucoză, grăsimi vegetale (cocos și palmier), proteine din  lapte, alune ,

maltodextrine, pastă de cacao, dextroză, cacao pudră cu conținut redus de grăsime, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; unt de cacao,

stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu, agent de îngroșare: pectină, caragenină;

emulsi�ant: lecitină de  soia; extract de soc, conservant: sorbat de potasiu; arome, sare.

Cu�e Croccante - Cireasa Amara Soja Lapte Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, crema proaspătă, arahide, sirop de glucoză, proteine din lapte, unt de cacao, maltodextrină, dextroză, pastă de cacao,

emulgatori: mono și digliceride de acizi grași, esteri de zaharoză a acizilor grași, lecitină de soia; grăsime din lapte, stabilizatori: pectină, guma de guar, carboximetilceluloză, făină de

semințe de carob; aromate, bicarbonat de sodiu, îngroșători: agar agar, carrageenan; păstăi de vanilie, sare, coloranți: ribo�avină, ß caroten, caramel de sul�t de amoniu, regulatori de

aciditate: acid citric.

Dolce Salato - Caramel Sarat Lapte Soja Arahide

Ingrediente: lapte integral, smântână proaspătă, lapte degresat rehidratat, zahăr, sirop glucoză-fructoză, dextroză, proteine din lapte, maltodextrină, agenți de îngroșare: pectină,

agar-agar, emulgatori: mono și digliceridele acizilor grași, esteri de zaharoză a acizilor grași, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, carboximetilceluloză, caragenan, guma din

semințe de carruba; amidon, sare, arome, regulatoare de aciditate: bicarbonat de sodiu, acid citric, conservant: sorbat de potasiu.

Dulce de Leche - Crema de lapte si
caramel

Lapte

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, smântână proaspătă, zahăr, proteine din lapte, maltodextrină, dextroză, glucoză, emulgatori:mono și digliceridele acizilor grași,

esteri de zaharoză a acizilor grași, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Fi�dilatte Lapte

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, �stic, proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, glucoză, emulgatori: mono și digliceridele acizilor

grași, esteri de zaharoză ai acizilor grași, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloza; sare dulce de Cervia, regulatoare de aciditate: acid citric,

bicarbonat de sodiu, coloranți: complexe de cupru ale cloro�lei, extract de turmeric.

Fistic Lapte Nuci

F L t

https://context.reverso.net/traduzione/rumeno-italiano/coloran%C8%9Bi


Ingrediente: frișcă proaspătă, zahăr, dextroză, glucoză, maltodextrină, amidon de porumb, stabilizator: făină din semințe de carob.

Frișcă Lapte

Ingrediente: fructe de pădure (zmeură, a�ne, mure, coacăze roșii), zahăr, apă, dextroză, glucoză, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, caragenină, gumă tara, făină din semințe

de carruba; fructoză, emulsi�canți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; zahăr alb din trestie, amidon, maltodextrine.

Fructe de pădure Vegetarian

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, unt de cacao, migdale, ulei de �oarea soarelui, zer praf, sirop de glucoză, proteine   din lapte, zahăr

caramelizat, maltodextrină, �stic, dextroză, nuci de pin, emulgatori: mono și digliceride de grăsime acizi, esteri zaharici ai acizilor grași, lecitină de �oarea soarelui, lecitină de soia;

îngroșător: agar agar, stabilizatori: gumă de guar, făină de semințe de roșcove, caragenan; unt sărat, carboximetilceluloză, sare, glucoză deshidratată, arome, conservant: sorbat de

potasiu, coloranți: dioxid de titan, oxid de �er; regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Gioelia Lapte Soja Nuci

Ingrediente:  iaurt  integral,  lapte degresat rehidratat, zahăr,  lapte  integral,  frișcă proaspătă, dextroză, glucoză, proteine din lapte, maltodextrine, emulsi�anți: mono și digliceride

ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; fructoză, zahăr din trestie, stabilizator: gumă de guar, gumă de xantano, caragenină,carboximetilceluloză; amidon, stabilizator:

făină din semințe de carruba, gumă tara, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Iaurt alb Lapte

Ingrediente:  iaurt  grecesc, lapte  degresat rehidratat, zahăr, lapte  integral, frișcă proaspătă, sirop de glucoză-fructoză, dextroză, piure de fructul pasiunii, pulpă de mango, proteine

din lapte, maltodextrine, zahăr alb din trestie, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași, stabilizatori: gumă de guar, gumă de xantan,

caragenină, făină din semințe de carruba, carboximetilceluloză, gumă tara; amidon, agenți de îngroșare: amidon modi�cat, agar-agar, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de

sodiu, colorant: caroten; arome, conservant: sorbat de potasiu.

Iaurt cu fructul pasiunii Lapte

Ingrediente:  lapte degresat rehidratat,  lapte integral, zahăr,  frișcă, alune, proteine din lapte, sirop de glucoză, maltodextrine, dextroză, ulei din semințe de �oarea soarelui, uleiuri

vegetale (�oarea soarelui, palmier), emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; lactoză, unt de cacao, stabilizatori: făină din semințe de

carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; pastă de alune, grăsimi vegetale (palmier), emulsi�ant: lecitină de soia, arome, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu

Înghețată cremoasă cu Alune Nuci Lapte Soja

Ingrediente: apă, suc natural de lămâie, zahăr, dextroză, glucoză, maltodextrină, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, caragenan; amidon, emulgator: mono și digliceridele

acizilor grași, stabilizator: guma din semințe de carruba.

Lămâie Vegetarian

Ingrediente: pulpă de mango, apă, zahăr, dextroză, glucoză, stabilizatori: gumă de xantan, guma de guar, caragean, gumă de tara, guma din semințe de carruba; fructoză, zahăr din

trestie albă, emulgatori: mono și digliceride de acizi grași, esteri de zaharoză a acizilor grași; amidon, maltodextrină.

Mango Vegetarian

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, smântână proaspătă, zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos și palmier), pastă de cacao, proteine din lapte, sirop de glucoză,

maltodextrină, dextroză, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, emulgatori: mono și digliceridele acizilor grași, esteri de zaharoză ai acizilor grași; unt de cacao,

stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; aromatizante, emulgator: lecitină de soia, îngroșător: adipat de diamidă acetilată, culoare: albastru

strălucitor, regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Mentă și Ciocolată Soja Lapte

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, smântână proaspătă, zahăr, uleiuri vegetale și grăsimi (palmier, �oarea soarelui, nucă de cocos), făină de grâu, gălbenuș de ou

pasteurizat, proteine   din lapte, vin Marsala (conține sul�ți), pastă de cacao , maltodextrine, dextroză, alcool, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri sacharici ai

acizilor grași, lecitină de soia; glucoză, sirop de glucoză, stabilizatori: gumă de guar, carboximetilceluloză, agar-agar, făină de semințe de carob; arome, sare, pudră de cacao cu

conținut scăzut de grăsimi, unt de cacao, colorant: beta-caroten; regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu, conservant: sorbat de potasiu.

Mi�efoglie - Cremșnit Gluten Lapte Ou Soja Sul�ți

Panna cota și caramel Lapte

Ingrediente: apa, pepene galben, zahar, sirop de glucoza, dextroza, fructoza, �bre vegetale, maltodextrina, amidon, suc deshidratat de pepene galben, arome, stabilizatori: guma

xantan guma guar caragenan; acidi�ant: acid citric emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași coloranți: curcumină extract de boia de ardei anatto

Pepene și hibiscus Vegetarian



înghețată Speciala

xantan, guma guar, caragenan; acidi�ant: acid citric, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, coloranți: curcumină, extract de boia de ardei, anatto.

Ingrediente: pepene galben, apă, zahăr, dextroză, glucoză, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, caragenină, gumă tara; fructoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor

grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; zahăr alb din trestie, amidon.

Pepene galben Vegetarian

Ingrediente: piersici, apă, pulpă de mango, zahăr, dextroză, glucoză, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, caragenină, făină din semințe de carruba, gumă tara; fructoză, zahăr

alb din trestie, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; amidon, maltodextrine.

Piersici și Mango Vegetarian

Ingrediente: apă, piersici, zahăr, dextroză, �bre alimentare, fructoză, sirop de glucoză deshidratată, acidi�ant: acid citric, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri

propandiol ai acizilor grași, săruri de calciu ale acizilor grași, stabilizatori: carboximetilceluloză. gumă; arome, coloranti: extract deshidratat de soc, beta caroten, ribo�avina.

Piersici și Tranda�ri Vegetarian

Ingrediente: suc de rodie, apă, zahăr, dextroză, glucoză, stabilizatori: făină din semințe de morcov, gumă de xantan, gumă de guar, carragenan; amidon, maltodextrină, emulsionant:

mono și digliceride ale acizilor grași.

Rodie Vegetarian

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, gălbenuș de ou pasteurizat, sultane (conține sul�ți), proteine din lapte, maltodextrine, sirop de

glucoză, dextroză, Marsala uscată, emulgatori: mono și digliceridele acizilor grași, esteri de zaharoză a acizilor grași; arome, alcool, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă

de guar, carboximetilceluloză, colorant: caroten, regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Rom și sta�de Malaga Ou Lapte Sul�ți Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat,  lapte integral, frișcă  proaspătă, migdale, zahăr, �stic , proteine din **lapte,** maltodextrine, dextroză, emulsi�anți: mono și digliceride ale

acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; glucoză, sare dulce de Cervia, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; coloranți naturali: 

complexe de cupru ale clori�lelor, extract de curcuma; extract natural de vanilie, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Siciliana - Fistic si Migdala Lapte Nuci

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, frișcă proaspătă, pișcoturi (ouă, făină de grâu comun, zahăr, miere), cafea 100% arabică, proteine din lapte, cacao pudră cu

conținut redus de grăsime, maltodextrine, dextroză, glucoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași, stabilizatori: făină din semințe de

carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Tiramisù Alb Gluten Lapte Ou

Ingrediente:  lapte  degresat rehidratat,  lapte  integral, frișcă proaspătă, zahăr, proteine din lapte, maltodextrine, dextroză, sirop de glucoză, emulsi�anți: mono și digliceride ale

acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; glucoză, stabilizatori: făină din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză; păstăi de vanilie, stabilizator: pectină,

coloranți: ribo�avină, beta-caaroten (conține soia); sare, arome, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu.

Vanilie Lapte Soja

Ingrediente: frișcă proaspătă, gălbenuș de ou pasteurizat, zahăr, vin Marsala (conține sul�ți), lapte degresat rehidratat, lapte integral, dextroză, proteine din lapte, maltodextrine,

emulgatori: mono și digliceride de acizi grași, esteri de zaharoză a acizilor grași; glucoză, stabilizatori: făină de semințe de carob, gumă de xantan, guma de guar, caragenan,

carboximetilceluloză; amidon, arome, regulatoare de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu, colorant: β-caroten.

Zabaione Lapte Ou Sul�ți

Ingrediente: apă, zmeură, a�ne, zahăr, dextroză, glucoză, fructoză, stabilizatori: gumă de xantan, gumă de guar, caragenină, făină din semințe de carruba, gumă tara; zahăr alb din

trestie, maltodextrine, emulsi�anți: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri ai zaharozei cu acizi grași; amidon.

Zmeură și A�ne Vegetarian



Granita

Biccherini, T�te, Voluté, Tazza, Minuetti

Bicchierino Cremino Lapte Soja Nuci

Bicchierino Panna Cotta Lapte Nuci

Bicchierino Siciliana Lapte Nuci Soja

Bicchierino Tartufo NO ALLERGENS PRESENT

Ceașcă cu înghețată cu tiramisu clasic Gluten Ou Lapte

Chantily Nocciola Gluten Lapte Nuci Soja Ou

Chantily Vanilie și fructe de pădure Gluten Lapte Ou

Ch�secake cu ciocolată Gluten Lapte Nuci Soja

Ch�secake și Vanilie Gluten Lapte Ou

Ingrediente: lapte degresat rehidratat, lapte integral, zahăr, smântână proaspătă, ciocolată albă (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, emulgator: lecitină de soia, aromă naturală

de vanilie), ulei de �oarea soarelui, �stic, proteine din lapte, maltodextrină, emulgatori: mono și digliceride ale acizilor grași, esteri zaharici ai acizilor grași, lecitină de �oarea

soarelui; dextroză, glucoză, stabilizatori: guma din semințe de carruba, gumă de guar, carboximetilceluloză, regulatori de aciditate: acid citric, bicarbonat de sodiu; arome

naturale, coloranți: antocianine, cloro�lă cuprică, curcumină.

Cremino cu Fistic Lapte Soja Nuci

Cupa cu mi�e-feui�e si fructe rosii Gluten Ou Lapte

Inimă de ciocolată albă și căpșuni Gluten Lapte Ou Soja

Minuetto cu dulce de leche Gluten Soja Nuci Lapte

Minuetto cu mi�e-feui�e cu patiserie
puf și fructe roșii

Gluten Ou Lapte

Minuetto cu zabaglione și migdale Lapte Ou Nuci

https://context.reverso.net/traduzione/rumeno-italiano/coloran%C8%9Bi


z g ș g
crocante

Pahar Biscottino Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Pahar cu inghetata de cafea cu
ciocolata

Lapte Ou Nuci Soja

Pahar Gianduiotto Lapte Soja Nuci

Pahar împușcat cu înghețată
ch�secake cu fructe de padure

NO ALLERGENS PRESENT

Pahare cu Tiramisu Gluten Lapte Nuci Soja

Pand�o cu semifreddo Gluten Lapte Ou Arahide Soja Sul�ți

Nuci

Prajitura cu inghetata de alune
acoperita cu ciocolata gianduia si
alune

Lapte Soja Nuci

Ruby Lapte Nuci Soja

Sticla cu alune crocante Lapte Nuci Soja Sul�ți

Sticlă cu cremă și fructe roșii Lapte Ou

Tazza Biscotino Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Tazza Esotica Gluten Lapte Soja Ou

Tazza Golosa Soja Lapte Ou Gluten Nuci Arahide

T�t Bacio cu Cremino Lapte Nuci Soja Gluten

T�t cannolo sicilian cu ricotta, pere și
ciocolată

Gluten Lapte Sul�ți Ou

T�t Chanti�y tradițional cu cremă și
fructe roșii

Gluten Ou Lapte

T�t ch�secake cu fructe de pădure,
blat de biscuiți digestivi cu unt si
fructe de pădure

Gluten Lapte

T�t ch�secake cu Mango Gluten Lapte



g

T�t ch�secake cu Mango Gluten Lapte

T�t Ch�secake Pistacchio Gluten Lapte Nuci Soja

T�t Cremino Lapte Nuci Soja

T�t cu Fistic și Ciocolată Albă Gluten Lapte Nuci Soja

T�t cu inghetata cu frisca catalana Lapte Gluten Ou

T�t cu inghetata cu frisca si alune Nuci Soja Lapte

T�t Cu�e Croccante cu Ciocolată Lapte Nuci Soja

T�t de înghețată cu �stic, cremă de
p�tocală și crocant cu ciocolată

Lapte Soja Nuci Ou

T�t de înghețată de ciocolată albă cu
�stic

Lapte Nuci Soja

T�t Dulce de Leche Gluten Lapte Nuci Soja

T�t Gioelia Lapte Soja Nuci

T�t Golosa Gluten Lapte Ou Nuci Soja

T�tului Semifreddo  Cremșmit cu
fructe roșii

Gluten Lapte Ou

Volutè Ch�secake cu fructe tropicale Gluten Lapte

Volutè cu ch�secake cu fructe roșii Lapte Gluten

Volutè cu ciocolată albă și fructe
exotice

Lapte Ou Soja Gluten

Volutè cu crema chanti�y cu vanilie și
fructe roșii

Gluten Lapte Ou

Volutè cu inghetata cremoasa de alune Soja Nuci Lapte Ou

Volutè de alune cu ciocolata si bezea Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Volutè Dulce de Leche Gluten Lapte Soja Nuci



Patiserie

Volutè Gioelia Lapte Nuci Soja

Volutè Zabaglione Gluten Lapte Ou Nuci Soja

NO ALLERGENS PRESENT

Babà cu cremă și amarena Gluten Lapte Ou

Babà cu cremă și �stic Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Babà cu crema și gianduja Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Cafelei de specialitate, Lapte Nuci Soja

Cannoli sicilian cu gianduja Gluten Lapte Nuci Soja Ou Ou

Cannolo sicilian cu alune Gluten Lapte Nuci Ou

Cannolo sicilian cu vanilie Gluten Lapte Ou Ou

Canoli cu cremă de ricota Gluten Lapte Nuci Soja Ou Ou

Canoli cu cremă de ricota si �stic Gluten Lapte Nuci Ou Ou

Ch�secake cu fructe de padure Gluten Lapte Ou

Chocup (pahar de vafe acoperit cu
ciocolata)

Gluten Lapte Ou Arahide Soja Nuci

Ciocolată caldă Lapte Soja

Ingrediente: lapte integral, făină de grâu "00", ouă, zahăr pudră (zahăr granulat, amidon de porumb), unt, făină de hrișcă, agent de creștere (difosfat disodic, hidrogen carbonat de

sodiu, amidon de porumb), sare, vanilină.

Clătită Gluten Lapte Ou

Cookie Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Deliciosul gust al caramelului sărat Gluten Lapte Ou Arahide Soja Nuci



Suplimentar

Plăcintă cu mere - rețeta bunicii Gluten Lapte Ou

Pro�terol Gluten Lapte Nuci Soja

Smoo�ie de fructe Vegetarian

Tarte cu crema de vanilie Gluten Lapte Ou

Tarte cu dulce de leche Gluten Ou Lapte

Tarte cu �stic Gluten Ou Nuci Soja Lapte

Tarte cu gianduja Gluten Ou Nuci Soja Lapte

Tiramisù Gluten Lapte Ou

T�t de ciocolată Gluten Lapte Ou Soja

Ingrediente: faina de grau tip "00", lapte integral, zahar pudra (zahar granulat, amidon de porumb), oua, faina de grau tip "0", unt, agent de ridicare (difosfat disodic, carbonat acid de

sodiu, amidon de porumb), sare, vanilina

Vafelă Gluten Lapte Ou

Zuppa inglese Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Alune întregi sau granelat Nuci

Arahide dulci și sărate Arahide

B�can cu crema de caramel sarat Lapte

B�can cu crema de ciocolata Soja Nuci Lapte

B�can cu crema de �stic Lapte Nuci Soja

B�can cu crema de gianduja Lapte Nuci Soja

B�can de Amarene in sirop Sul�ți



Cacao NO ALLERGENS PRESENT

Chocup Gluten Lapte Ou Nuci Soja

Con Black Pistacchio Gluten Lapte Soja Nuci

Con cu faina de �ez Soja

Con cu pralină de cocos Gluten Lapte Ou Soja

Con cu pralină Rock Gluten Lapte Ou Soja

Con cu praline de alune granelat Gluten Lapte Ou Soja Nuci

Con cu praline de zahăr col�ate Gluten Lapte Ou Soja

Con rulat cu ciocolata Gioelia Gluten Lapte Ou Soja

Con rulate cu ciocolată Gioelia Gluten Ou Soja Lapte

Con si dec�atiuni de vafe Gluten Ou Lapte Soja

Cremoso bianco Gioelia Lapte

Cremoso cu gianduja Gioelia Nuci Soja

Cremoso de ciocolată neagră Gioelia Lapte Soja Nuci

Cremoso de �stic Gioelia Lapte Nuci

Cremoso gust Gioelia (caramel sarat) Lapte

Făină de cocos Vegetarian

Fistic întreg și granulat Nuci

Fulgi de ciocolată Lapte Soja

Fulgi de ciocolată neagră Soja

Minimix - Orez um�at cu ciocolata Lapte Soja

Pestriță cu vișine NO ALLERGENS PRESENT



Pulpa de mango NO ALLERGENS PRESENT

Sos de capsuni Vegetarian

Topping de dulce de leche Lapte

DESCARCAȚI ÎN PDF   

Allergens are those present in the ingredients, good non-contamination practices are respected during processing, but it is not
possible to exclude any cross-contamination between the different flavors during the sale. Allergic people are responsible for their
consumption, as they are present in the shop: gluten, milk, soy, peanuts, nuts, eggs.
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https://www.dropbox.com/s/rfpdxy19wsjzh5j/table-alergeni-ingrediente-gioelia-cremeria-RO.pdf?dl=1

