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Filosofia noastră

Spiritul SD122 l-am pus la dispoziția 
experimentaților noștri maeștrii cofetari, 
patiseri și la atingerea mâinilor lor, transmit 
starea de bine în fiecare produs TADU, pentru 
ca tu să te poți bucura după ce ai descoperit 
că ți se potrivește.

Știm că fiecare consumator deține cel mai 
performant laborator de testări și selecție 
(cavitatea bucală).

 Produsele TADU sunt inspirate din rețetele 
tradiționale românești și ale altor popoare.

Maeștrii noștri patiseri realizează toate 
subprodusele în fabrică, din materii prime 
de bază. 

Folosim numai ingrediente cu calitate 
verificată și certificată și alegem doar 
ceea ce considerăm că este cel mai 
sănătos pentru consumator.

La TADU nu folosim niciodată premixuri!
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Ți-am pregătit cu pasiune cea mai potrivită tratație pentru oaspeții de la aniversări și ocazii festive: faguri cu cremă, 
paleuri, mini rozete cu cremă, fursecuri piersică cu cremă, floricele asortate, cornulețe cu rahat și nuci cu cremă de 
cacao. Delectează-ți musafirii cu tot ce e mai bun, pentru că prima impresie nu se uită niciodată!

Medalion faguri

TADU
Medalion faguri

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,90 kg 10 5941900000040

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
valoare energetică: 457 kcal, 1914,83 kj / 100 g
grăsimi 20,8 g din care acizi grași saturați 5,03 g
proteine 4,51 g
glucide 63 g, din care zaharuri 33,4 g 
sare 0,198 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, lapte bătut, brânză cremoasă, borș, cacao, arome (vanilie, lămâie, rom, căpșuni), 
coloranți alimentari naturali (E120, E160a), conservanți: acid citric (E330). Conține cremă 40%.



Ți-am pregătit cu pasiune cea mai potrivită tratație pentru oaspeții de la aniversări și ocazii festive: nuci cu cremă de 
cacao, paleuri, minirozete cu cremă, fursecuri piersică cu cremă, salam de biscuiți, cornulețe cu rahat. Delectează-ți 
musafirii cu tot ce e mai bun, pentru că prima impresie nu se uită niciodată!

Medalion nuci

TADU
Medalion nuci

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,90 kg 10 5941900000033

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN ȘI NUCĂ DE COCOS!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 450 kcal, 1885,5 kj / 100 g
Grăsimi 20,35 g, din care acizi grași saturați 4,93 g
Proteine 4,85 g
Glucide 61,83 g, din care zaharuri 4,40 g 
Sare 0,192 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, lapte bătut, brânză cremoasă, borș, cacao, arome (vanilie, lămâie, rom, căpșuni), 
zer praf, cacao, conservanți: acid citric (E330), coloranți alimentari naturali (E120, E160a). CONȚINE CREMĂ CACAO 40%.



Ți-am pregătit cu pasiune cea mai potrivită tratație pentru oaspeții de la ocazii festive: cornulețe cu rahat, fursecuri 
piersică cu cremă de cacao, paleuri cu cremă de cacao și minirozete cu cremă de cacao. Prima impresie nu se uită 
niciodată, iar amintirile dulci sunt cele mai plăcute!

Medalion piersică

TADU
Medalion piersică

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,90 kg 10 5941900000019 

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN ȘI COCOS!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 482 kcal, 2019 kj / 100 g
Grăsimi 23,96 g, din care acizi grași saturați 5,8 g
Proteine 4,34 g
Glucide 62,66 g, din care zaharuri 33,23 g 
Sare 0,21 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, lapte bătut, brânză cremoasă, cacao, cocos, arome (vanilie, lămâie, unt, rom), 
borș, conservanți: acid citric (E330), coloranți naturali (E120, E160a).



Pentru că musafirii tăi merită tot ce e mai bun, am pus la treabă maeștrii noștri patiseri și rețetele de tradiție. Am creat 
astfel un adevărat răsfăț pentru papilele gustative: pișcoturi cu șampanie umplute cu cremă de lămâie, paleuri cu 
cremă de cacao, minirozete cu cremă de cacao, floricele multicolore asortate, faguri cu cremă de cacao și cornulețe 
cu rahat. Energie pozitivă pentru cele mai dulci momente!

Medalion pișcoturi

TADU
Medalion pișcoturi

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,90 kg 10 5941900000026 

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN ȘI PRAF DE OU INTEGRAL!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 481 kcal, 2015 kj / 100 g
Grăsimi 23,86 g, din care acizi grași saturați 5,78 g
Proteine 3,76 g
Glucide 62,66 g, din care zaharuri 33,23 g 
Sare 0,19 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, lapte bătut, brânză cremoasă, borș, arome (rom, vanilie, lămâie, căpșuni), 
conservanți: acid citric (E330), coloranți alimentari naturali (E120, E160a).



TADU
Biscuiți cu cremă cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,25 kg 4 5941900000088 
0,50 kg 4 5941900000071 

1 kg 1 5941900000064
3 kg 1 5941900000057

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 538 kcal, 2254,2 kj / 100 g
Grăsimi 35,42 g, din care acizi grași saturați 8,58 g
Proteine 4,56 g
Glucide 62,74 g, din care zaharuri 33,27 g 
Sare 0,5 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, grăsime vegetală de palmier, agenți de afânare (carbonat, acid de amoniu și sodiu), sare iodată, acid citric (E330), 
arome, antioxidant (metabisulfit de sodiu), cacao naturală. Produsul poate conține LAPTE sau produse derivate din LAPTE. Conține 40% 
cremă cacao.

Am alipit doi biscuiți crocanți și bine copți cu un strat generos de savuroasă cremă de cacao. Am creat astfel biscuiții 
cu cremă de cacao TADU – un adevărat rasfăț dulce și cremos. Și, pentru ca răsfățul să fie complet, am presărat totul 
cu multă energie pozitivă!

Biscuiți cu cremă cacao



TADU
Biscuiți cu cremă lămâie

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,25 kg 4 5941900000125  
0,50 kg 4 5941900000118  

1 kg 1 5941900000101
3 kg 1 5941900000095

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 564 kcal, 2363 kj / 100 g
Grăsimi 35 g, din care acizi grași saturați 8,48 g
Proteine 3,68 g
Glucide 58,6 g, din care zaharuri 31,07 g 
Sare 0,5 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, grăsime vegetală de palmier, arome, sare, agenți de afânare (carbonat, acid de amoniu și sodiu), acid citric, conser-
vant (metabisulfit de sodiu). Produsul poate conține LAPTE sau derivate din LAPTE. Conține 40% cremă lămâie.

Tu crezi că poți rezista faimoșilor noștri biscuiți cu cremă de lămâie? Crema acrișoară, cu gust proaspăt de lămâie 
completează de minune biscuiții dulci și crocanți, creând un desert delicios pentru orice ocazie!

Biscuiți cu cremă lămâie



Închide ochii și imaginează-ți că ai acces la stupul cu faguri… cu cremă de cacao TADU! Ți-am pregătit un desert 
fabulos din aluat fraged și copt atât cât trebuie, umplut cu savuroasa cremă de cacao (40%) și pudrat cu zahăr farin 
din cel mai fin. Un adevărat răsfăț pentru tine și toți cei dragi!

Faguri cu cremă cacao

TADU
Faguri cremă cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,50 kg 4 5941900000316  
1 kg 1 5941900000309 

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 460 kcal, 1927,4 kj / 100 g
Grăsimi 20,51 g, din care acizi grași saturați 4,97 g
Proteine 5,5 g
Glucide 63,08 g, din care zaharuri 33,45 g 
Sare 0,27 g

Ingrediente:

făină albă de grâu, ulei de palmier, zahăr, amidon de porumb, praf de copt, arome (vanilie, rom, unt), acid citric (E330), sare. CONȚINE 
CREMĂ CACAO 40%.



Delectează-te alături de toți cei dragi cu o fabuloasă selecție de prăjituri cu aluat proaspăt și fraged, umplute cu cremă 
sau rahat și pudrate cu cel mai fin zahăr farin: cornulețe cu rahat, paleuri cu cremă, nuci cu cremă de cacao și rozete 
cu cremă de cacao. Savurează și dă mai departe!

Fursecuri asortate

TADU
Fursecuri asortate

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000408   
0,90 kg 1 5941900000385  

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 468 kcal, 1960 kj / 100 g
Grăsimi 22,56 g, din care acizi grași saturați 5,46 g
Proteine 4,54 g
Glucide 61,82 g, din care zaharuri 32,78 g 
Sare 0,27 g

Ingrediente:

făină de grâu, ulei de palmier, zahăr, amidon de porumb, borș, cacao, arome (unt, vanilie, rom, căpșuni), brânză cremoasă, lapte bătut, 
conservanți: acid citric (E330), coloranți alimentari naturali: carmin (E120), beta caroten (E160a). CONȚINE CREMĂ CACAO 40% ȘI RAHAT 20%.



Cine n-are fursecuri TADU ar face bine să-și cumpere! Atunci când aluatul fraged și copt cu mare grijă întâlnește 
savuroasa cremă de cacao și totul e decorat generos cu zahar tos, e semn de dulce desfătare pentru papilele tale 
gustative!

Fursecuri piersică

TADU
Fursecuri piersică

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000514   

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 483 kcal, 2023 kj / 100 g
Grăsimi 24,85 g, din care acizi grași saturați 6,02 g
Proteine 4,48 g
Glucide 60,2 g, din care zaharuri 31,92 g 
Sare 0,198 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, cacao, arome (vanilie, lămâie, rom), coloranți alimentari naturali (E120, E160a), 
conservanți: acid citric (E330). Conține cremă cacao 40%.



O zi bună se cunoaște după delicatele rozete cu cremă de cacao (40%), pudrate din plin cu zahăr farin, gânduri bune 
și multă energie pozitivă!

Minirozete cu cremă cacao

TADU
Minirozete cremă cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000293    
0,90 kg 1 5941900000279   

3 kg 1 5941900000255   

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 441 kcal, 1847,79 kj / 100 g
Grăsimi 18,98 g, din care acizi grași saturați 4,6 g
Proteine 3,54 g
Glucide 64,05 g, din care zaharuri 33,96 g 
Sare 0,196 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, cacao, arome (vanilie, lămâie, rom), conservanți: acid citric (E330). Conține cremă cacao 40%.



Lasă-te sedus de unul dintre cele mai elegante deserturi TADU – nuci umplute cu delicioasa cremă de cacao (40%) și 
pudrate cu delicatul zahăr farin și cu faimoasa noastră energie pozitivă! Încearcă-le și nu le păstra doar pentu tine!

Nuci cu cremă cacao

TADU
Nuci cremă cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,30 kg 4 5941900000194    
0,50 kg 4 5941900000187    

1 kg 4 5941900000163    

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 448 kcal, 1877,12 kj / 100 g
Grăsimi 18,87 g, din care acizi grași saturați 4,57 g
Proteine 3,81 g
Glucide 65,72 g, din care zaharuri 34,85 g 
Sare 0,185 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, cacao, arome (vanilie, unt, rom), borș, conservanți: acid citric (E330), agenți de 
afânare (praf de copt). Conține cremă cacao 40%.



Fă-ți ziua mai dulce și încarcă-te cu optimism și energie pozitivă! Delectează-te cu faimoasele paleuri TADU din aluat 
fraged, umplute cu savuroasa cremă de cacao (40%)! Gustă și dă mai departe, energia pozitivă este contagioasă!

Paleuri cu cremă cacao

TADU
Paleuri cremă cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000354     
0,90 kg 1 5941900000330    

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 424 kcal, 1776,56 kj / 100 g
Grăsimi 17,19 g, din care acizi grași saturați 14,6 g
Proteine 2,74 g
Glucide 64,16 g, din care zaharuri 34,26 g 
Sare 0,187 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, amidon de porumb, cacao, arome (vanilie, unt, rom), conservanți: acid citric (E330). Conține cremă cacao 40%.



Am dus la perfecțiune desertul preferat al copilăriei, deliciosul salam de biscuiți! Cu gust irezistibil de biscuiți, cacao și 
rom și pudrat din plin cu nucă de cocos, salamul de biscuiți TADU te va cuceri de la prima degustare!

Salam de biscuiți

TADU
Salam de biscuiți

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,20 kg 6 5941900000248     
0,50 kg 4 5941900000231     

1 kg 1 5941900000224     

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN ȘI COCOS!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 447 kcal, 1873 kj / 100 g
Grăsimi 13,53 g, din care acizi grași saturați 3,28 g
Proteine 4,48 g
Glucide 65,3 g, din care zaharuri 34,6 g
Sare 0,189 g

Ingrediente:

făină de grâu, amidon de porumb, zahăr, zer praf, ulei de palmier, cacao naturală, cocos, arome (vanilie, rom, cireșe negre), aditiv 
alimentar E420.



Deserturile preferate ale copilăriei nu se uită niciodată și rămân la modă! Amintirile din copilărie iau forma unor 
delicioase cornulețe de casă din cel mai fraged aluat, bine frământat și copt, umplute cu rahat și pudrate cu zahăr 
farin din cel mai fin!

Cornulețe de casă cu rahat

TADU
Cornulețe de casă cu rahat

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000217      
0,90 kg 1 5941900000200    

1 kg 1 5941900000804     
3 kg 1 5941900000637    

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 437 kcal, 1831 kj / 100 g
Grăsimi 15,47 g, din care acizi grași saturați 3,74 g
Proteine 3,38 g
Glucide 71,05 g, din care zaharuri 37,67 g 
Sare 0,2 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, lapte bătut, brânză cremoasă, amidon de porumb, arome (unt, vanilie, cireșe negre), colorant natural: carmin (E120), 
acid citric (E330), sare. Conține 40 % rahat.



Vrei să-ți amintești de copilărie și de aromele magice care veneau din bucătăria bunicii? Încearcă faimoasele noastre 
cornulețe de casă, plămădite cu suflet din cel mai fraged aluat și gem de casă delicios, din rețete tradiționale!

Cornulețe de casă cu gem de fructe

TADU
Cornulețe de casă cu gem

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,225 kg 4 5941900000781       
0,45 kg 4 5941900000750     
0,90 kg 1 5941900000767     

2 kg 1 5941900000774    

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 437 kcal, 1831 kj / 100 g
Grăsimi 15,47 g, din care acizi grași saturați 3,74 g
Proteine 3,38 g
Glucide 71,05 g, din care zaharuri 37,67 g 
Sare 0,2 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, sare, lapte bătut, brânză cremoasă, arome (unt, vanilie), gem de fructe (prune, mere, bostan). Conține 40 % gem.



Când spui cornulețe spui Minunatele XX cu gem de fructe TADU! Îți prezentăm un produs original după o rețetă de 
tradiție marca TADU: aluat fraged bine copt, umplut cu gem de casă cu gust dulce-acrișor, format cu mare grijă și 
pudrat din plin cu zahăr farin din cel mai fin!

Minunatele XX cu gem de fructe

TADU
XX cu gem de fructe

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,35 kg 4 5941900000132     
0,90 kg 1 5941900000149     
1,70 kg 1 5941900000699     

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 441 kcal, 1847 kj / 100 g
Grăsimi 16,76 g, din care acizi grași saturați 4,06 g
Proteine 5,32 g
Glucide 67,19 g, din care zaharuri 35,63 g
Sare 0,194 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, brânză cremoasă, lapte bătut, arome (unt, vanilie), gem fructe asortat. Conține gem fructe 40%.



Din rețetele neprețuite ale copilăriei nu puteau lipsi biscuiții șprițați, cu gust proaspăt de lămâie și aluat fraged copt cu 
mare grijă, peste care am pudrat cu măiestrie zahăr farin din cel mai fin!

Biscuiți șprițați cu lămâie

TADU
Șprițați cu lămâie

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,35 kg 4 5941900000446        
0,80 kg 1 5941900000439     

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 512 kcal, 2145 kj / 100 g
Grăsimi 27,76 g, din care acizi grași saturați 6,68 g
Proteine 5,72 g
Glucide 59,57 g, din care zaharuri 31,59 g
Sare ? g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, arome (lămâie, unt), conservanți: acid citric (E330).



Biscuiții șprițați cu cacao sunt o adevărată capodoperă a gustului! Savurează un desert desăvârșit, creat după o rețetă 
tradițională, cu gust irezistibil de cacao și aluat fraged, bine copt.

Biscuiți șprițați cu cacao

TADU
Șprițați cu cacao

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,35 kg 4 5941900000460      
0,80 kg 1 5941900000453      

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 517 kcal, 2166 kj / 100 g
Grăsimi 28,2 g, din care acizi grași saturați 6,83 g
Proteine 6,47 g
Glucide 59,17 g, din care zaharuri 31,37 g
Sare 0,182 g

Ingrediente:

făină de grâu, ulei de palmier, zahăr, cacao, aromă de unt, rom, conservanți: acid citric (E330).



Îndulcește-ți fiecare zi cu multicolorele floricele din cel mai proaspăt aluat, copt cu grijă după o rețetă tradițională! 
Savurează-le pe îndelete, sunt atât de fragede că se topesc în gură!

Floricele asortate

TADU
XX cu gem de fructe și nuci

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,40 kg 4 5941900000484       
1 kg 1 5941900000477    

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 493 kcal, 2065 kj / 100 g
Grăsimi 25,26 g, din care acizi grași saturați 12,41 g
Proteine 5,56 g
Glucide 61, 05 g, din care zaharuri 32,37 g 
Sare 0,23 gr

Ingrediente:

făină de grâu, ulei de palmier, zahăr, amidon de porumb, arome (vanilie, unt, căpșuni, cireșe negre, acid citric (E330), coloranți alimentari naturali 
(E120 și E160a).



Am copt cu grijă cel mai proaspăt aluat, l-am presărat cu energie pozitivă și l-am împărțit în cele mai fragede furse-
curi: biscuiți șprițați cu lămâie, cu cacao și floricele asortate. Savurează-le din plin și nu le păstra doar pentru tine – 
cei dragi merită tot ce e mai bun!

Fursecuri asortate fragede

TADU
Fursecuri asortate fragede

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,30 kg 4 5941900000507       
0,90 kg 1 5941900000491      

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 516 kcal, 2162 kj / 100 g
Grăsimi 28,05 g, din care acizi grași saturați 6,79 g
Proteine 5,62 g
Glucide 60,3 g, din care zaharuri 31,98 g
Sare 0,189 g

Ingrediente:

făină de grâu, ulei de palmier, amidon de porumb, zahăr, cacao, arome (lămâie, cireșe negre, vanilie, rom), acid citric (E330), coloranți 
alimentari (E120, E160a), sare.



Pentru că ne pricepem ca nimeni alții la rețetele tradiționale românești, nu putea lipsi din oferta TADU desertul cel mai 
potrivit pentru ocazii festive! Pișcoturile noastre cu șampanie simple se topesc în gură pentru că sunt făcute din cel 
mai proaspăt aluat, pudrat din belșug cu zahăr farin.

Pișcoturi șampanie simple

TADU
Pișcoturi șampanie

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,50 kg 1 5941900000521       

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 397 kcal, 1663 kj / 100 g
Grăsimi 5,83 g, din care acizi grași saturați 1,41 g
Proteine 10,72 g
Glucide 75,45 g, din care zaharuri 40,01 g 
Sare 0,173 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, praf de ou integral, agenți de afânare (praf de copt, acid lactic), aromă vanilie.



Am dus rețeta tradițională de pișcoturi mai departe, adăugând la pișcoturile noastre crocante delicioasa cremă cu gust 
de lămâie. Pudrate generos cu zahăr farin, pișcoturile cu șampanie umplute TADU sunt cea mai potrivită tratație la 
orice ocazie specială!

Pișcoturi șampanie umplute

TADU
Pișcoturi șampanie cu cremă lămâie

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,50 kg 1 5941900000538       

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 498 kcal, 2086 kj / 100 g
Grăsimi 24,53 g, din care acizi grași saturați 5,94 g
Proteine 6,18 g
Glucide 63,61 g, din care zaharuri 33,73 g
Sare 0,176 g

Ingrediente:

făină de grâu, zahăr, praf de ou, ulei de palmier, agenți de afânare (praf de copt, acid lactic), arome (vanilie, lămâie), conservanți: 
acid citric (E330). CONȚINE CREMĂ LĂMÂIE 40%.



Am selectat cu grijă cele mai proaspete și crocante alune și le-am presărat cu cantitatea potrivită de sare, apoi le-am 
prăjit în cuptor ca la mama acasă pentru ca tu să te bucuri de o ronțăială pe cinste!

Alune coapte ca acasă

TADU
Pișcoturi șampanie

Cantitate netă Pungi / bax Cod EAN

0,20 kg 20 5941900000569        
0,25 kg 16 5941900000576       

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN ȘI ALUNE!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 617 kcal, 2585 kj / 100 g
Grăsimi 44,62 g, din care acizi grași saturați 10,81 g
Proteine 26,20 g
Glucide 27,56 g, din care zaharuri 14,61 g 
Sare 0,4 g

Ingrediente:

alune, sare, făină de grâu.



Crochetele noastre cu chimen sunt gustarea ideală! Coacem cu grijă aluatul fraged și crocant și îl completăm perfect 
cu gustul cremos de brânză, aromat atât cât trebuie cu exoticul chimen! Împarte-le și cu cei dragi, chiar dacă știm cât 
e de greu!

Cantitate netă: 450g

Crochete de casă cu chimen

TADU
Crochete de casă cu chimen

Cantitate netă Cutii / bax Cod EAN

0,45 kg 4 5941900000873        

ATENȚIE: CONȚINE GLUTEN, CHIMEN, PRAF OU!

Valori nutriționale medii per 100 g produs:
Valoare energetică: 588 kcal, 2466 kj / 100 g
Grăsimi 32 g, din care acizi grași saturați 3,67 g
Proteine 8,7 g
Glucide 50 g, din care zaharuri 24,8 g
Sare 0,145 g

Ingrediente:

făină albă de grâu, ulei de palmier, brânză cremoasă, borș, praf ou integral, chimen, sare.
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