
Denumire produs Brand Producător Distribuitor Ingrediente Denumire E-uri Nr. E-uri  Val. Energetică, kcal/100 g Proteine, g/100 g produs
Glucide (Carbohidrați), g/100 g 

produs

Zaharuri (din glucide), g/100 g 

produs
Grăsimi (Lipide), g/100 g produs Acizi graș i saturați, g/100 g produs Fibre, g/100 g produs Sare, g/100 g produs Potas iu (K) mg/ 100 g Calciu (Ca) mg/ 100 g Fosfor (P) mg/100 g Magneziu (Mg) mg/100 g Fier (Fe) mg/100 g Total (K, Ca, P, Mg, Fe) mg/100 g Mod de păstrare/depozitare Gramaj, g Observații

KB SELECTED Pâine cu făină integrală de grâu și amestec de semințe, 
500 g

KARAMOLEGOS 
BAKERY

S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A. S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A

făină albă de grâu, făină integrală de grâu: 40%, amestec de cereale (orz zdrobit, grâu mărunțit și 
prăjit, ovăz mărunțit, făină de malț din orz) , semințe de f loarea-soarelui: 8%, drojdie, gluten din 

grâu, margarină [uleiuri vegetale raf inate în proporții variabile (cocos, porumb, in, f loarea-
soarelui, palmier, rapiță) , emulsif iant: mono și di gliceride ale acizilor grași;  sare, corector de 

aciditate: acid citric;  fulgi de orz, semințe de susan: 3%, semințe de in: 3%, extract de malț din 
orz, oțet din vin alb, sare iodată, maia de secară, faină de malț din grâu și orz, f ibre de ovăz, 

ameliorator de panif icație: făină albă de grâu pregelatinizată, antiaglomerant: carbonat de calciu, 
antioxidant: acid ascorbic;  acidif iant: acid lactic;  corectori de aciditate: acetat de calciu, acid citric; 

ulei de rapiță, zer praf , enzime]

E471, E330, E170, E300, E270, E263 6 255 10.4 41.5 4.5 3.8 0.9 6 1.3
A se păstra în spații curate, uscate și 

răcoroase. După deschidere se va 
păstra la frigider în ambalajul original.

500
Bogat în f ibre. Ambalaj dublu. Produs într-un Sistem de 

Managementul Calității și Siguranței Alimentare.

Pâine Grâu Întreg,  500 g VEL PITAR S.C. VEL PITAR S.A. 
făină dietetică integrală din grâu, apă, drojdie, sare iodată, gluten de grâu, făină de soia: 0,6%, maia 

de grâu
0 223 10.8 36.8 2.2 1.7 0.3 8.7 1.3 242.74 66.49 213.55 70.47 2.97 596.2

A se păstra la loc uscat, aerisit și 
răcoros.

500
Această pâine nu a fost anterior congelată. Produs în 

România din făină românească.

365 Franzelă neagră feliată, 300 g 365 S.C. VEL PITAR S.A. S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Făină neagră de grâu 1350, apă, drojdie, sare iodată, gluten din grâu, făină de malț din orz, 
conservanți: propionat de calciu, acid sorbic; dextroză, regulator de aciditate: carbonat de calciu, 
emulsif iant: esteri ai mono- și diacetiltartrici cu mono- și digliceridele acizilor grași, enzime, agenți 

de tratare a făinii: acid ascorbic, L-cisteină; oțet din vin

E282, E200, E170, E472e, E300, E920 6 243 10.4 44.2 2.8 1.3 0.3 6.5 1.3
Se închide punga cu clips și se 
păstrează în loc uscat, aerisit și 

răcoros.
300

Boierească Neagră, 700 g Boierească neagră S.C. VELROM S.R.L.
făină neagră de grâu, apă, drojdie, sare iodată, conservanți: propionat de calciu, acid sorbic; oțet 

din vin, antioxidant: acid ascorbic
E282, E200, E300 3 201 8.3 37 4.4 0.5 0.1 7.8 1.2

A se păstra la loc uscat, aerisit și 
răcoros.

700
Produsul nu conține ingrediente modif icate genetic. 
Producător cu sistem de management integrat: ISO 

9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001.

GOURMAND 7 Semințe, 700 g GOURMAND S.C. VEL PITAR S.A. 

făină albă de grâu 650, apă, amestec de semințe: 18% (f loarea-soarelui, in , susan alb și negru, 
mac, chia, mei în proporții variabile) , gluten din grâu, drojdie, sare iodată, făină fermentată de 
secară, conservanți: acid sorbic, propionat de calciu; emulsif iant: esteri ai acizilor grași moni și 

diacetiltartric cu mono și digliceridele acizilor grași, făină de malț din orz, antioxidant: acid 
ascorbic

E200, E282, E472e, E300, 4 281 13.3 36.3 3 7.1 0.6 1.1
A se păstra la loc uscat, aerisit și 

răcoros, a se feri de soare.
700 Această pâine nu a fost anterior congelată.

SELGROS Franzela Casei, 300 g SELGROS S.C. VEL PITAR S.A. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.

făină neagră de grâu: 40%, făină albă de grâu 650, apă, drojdie, sare iodată, oțet din vin, 
emulsif iant: esteri ai acizilor mono- și diacetil tartrici cu mono- și digliceridele acizilor grași, 

conservanți: propionat de calciu, acid sorbic; enzime, agenți de tratare a făinii: acid ascorbic, L-
cisteină

E472e, E282, E200, E300, E920 5 242 7.6 47.3 1.4 1.3 0.2 5.5 1.3
A se păstra la loc uscat, aerisit și 

răcoros. A se feri de soare!
300 Poate conține urme de soia.

Dobrogea, Pâine de secară cu esteri de stanoli din plante, 240 g Dobrogea S.C. DOBROGEA GRUP S.A. 
făină de secară măciniș integral: 37%, apă, gluten de grâu, tărâțe de grâu, drojdie, esteri de stanoli 

din plante: 4,6%, sare iodată, corector de aciditate: diacetat de sodiu, conservant: acid sorbic
E262( ii) , E200 2 237 18.5 26.1 3.2 6.5 1.1 9 1.56

A se păstra în spații uscate, aerisite și 
răcoroase. 

240

S-a dovedit că esterii de stanol din plante reduc 
colesterolul sanguin. Colesterolul crescut este un factor 

de risc pentru boala coronariană. Produs tratat cu 
alcool etilic de origine agricolă. Fiecare porție de câte 4 felii 
pâine de secară conține 2 g stanoli din plante, cantitatea 

necesară în f iecare zi pentru a vă scădea colesterolul și 
pentru a vă ajuta să vă mențineți inima sănătoasă. 

Produsul ar putea să nu f ie potrivit din punct de vedere 
nutrițional pentru femeile însărcinate, pentru cele care 

alăptează și pentru copiii sub 5 ani. Pacienții care urmează 
un tratament de reducere a nivelului colesterolului 

trebuie să consume produsul doar sub supraveghere 
medicală.

KB Pâine Toast cu făină graham, 300 g
KARAMOLEGOS 

BAKERY
S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A. S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A

făină albă de grâu, făină integrală de grâu: 12%, făină dietetică graham, apă, drojdie, zahăr, 
margarină [uleiuri vegetale raf inate în proporții variabile (cocos, porumb, in, f loarea-soarelui, 

palmier, rapiță) , emulsif iant: mono- și digliceride ale acizilor grași, sare, corector de aciditate: acid 
citric] , sare iodată, făină de malț din orz și grâu, ameliorator de panif icație [făină albă de grâu 

pregelatinizată, antiaglomerant: carbonat de calciu, antioxidant: acid ascorbic, dextroză, 
acidif iant: acid lactic, corectori de aciditate: acetat de calciu, acid citric; ulei de rapiță, zer praf , 

enzime] gluten de grâu, oțet din vin alb

E471, E330, E170, E300, E270, E263 6 230 7.5 42.8 7 2.4 0.8 3.7 1.6
A se păstra în spații curate, uscate și 

răcoroase. După deschidere se va 
păstra la frigider în ambalajul original.

300
Produs într-un Sistem de Management al Calității și 
Siguranței Alimentare. Produs pasteurizat. Ambalaj 

dublu. Fără conservanți.

Dogrogea Sana, Pâine la formă ultraf ibre, 500 g Dobrogea Dobrogea Group S.A. 

făină albă de grâu 650, apă, făină dietetică de grâu (măciniș integral) : 10%, făină neagră de grâu 
1250, gluten de grâu, amestec de semințe: 9% (mei, f loarea soarelui, dovleac, in, susan), drojdie, 

făină dietetică de secară (măciniș integral) : 5%, făină fermentată de grâu, f ibre solubile din cicoare 
( inulină) , dextroză, sare iodată, făină de malț din orz, oțet

0 240 15 35 1.4 4 0.6 7 1
A se păstra în spații uscate, aerisite și 

răcoroase. 
500

Tratat cu alcool etilic de origine agricolă. Produs realizat 
într-un sistem de management certif icat calitate-

siguranta alimentului. Produsul în termen de valabilitate 
se poate congela pentru maxim 30 zile. După decongelare, 

consumați- l în maxim 24 ore.

KB SELECTED Pâine cu făină integrală, 500 g
KARAMOLEGOS 

BAKERY
S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A. S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A

făină albă de grâu, apă, făină integrală de grâu: 27%, drojdie, zahăr, margarină [uleiuri vegetale 
raf inate în proporții variabile (cocos, porumb, in, f loarea soarelui, palmier, rapiță) , emulsif iant: 

mono- și digliceride ale acizilor grași, sare, corector de aciditate: acid citric, f ibre de ovăz, 
ameliorator de panif icație: făină albă de grâu pregelatinizată, antiaglomerant: carbonat de calciu, 
antioxidant: acid ascorbic, dextroză, acidif iant: acid lactic, corectori de aciditate: acetat de calciu, 
acid citric; ulei de rapiță, zer praf , enzime] sare iodată, făină de malț din grâu și orz, maia de grâu, 

oțet din vin alb

E471, E330, E170, E300, E270, E263 6 224 8.1 42.3 5.4 3.4 1 6 1.4
A se păstra în spații curate, uscate și 

răcoroase. După deschidere a se 
păstra la frigider în ambalajul original.

500
Bogat în f ibre. Produs pasteurizat. Produs într-un 

Sistem de Managementul Calității și Siguranței Alimentare.

Castello integral, Pâine toast, 600 g Castello U.E. S.C. Lidl Discount S.R.L.
făină dietetică de grâu (măciniș integral) : 33%, făină albă de grâu 650,  făină neagră de grâu 1250, 

apă, drojdie de panif icație, gluten de grâu, grăsimi vegetale de palmier, dextroză, sare iodată, 
corector de aciditate: diacetat de sodiu, conservant: acid sorbic, făină de malț din orz

E262( ii) , E200 2 284 11 46 1.8 4.7 1.9 7 1.4
A se păstra la loc uscat, aerisit, 

răcoros și ferit de razele soarelui.
600 Bogat în f ibre

Dobrogea Bonpana, Pâine multicereal, 400 g Dobrogea S.C. DOBROGEA GRUP S.A. 
făină albă de grâu 650, apă tărâță de grâu, amestec de semințe: 11,5% (semințe de in, semințe de 
dovleac, semințe de f loarea soarelui, semințe de mei) , drojdie, sare iodată, corector de aciditate: 

diacetat de sodiu, conservant: acid sorbic
E262( ii) , E200 2 223 8 40 0.5 2.5 0.4 4 1

A se păstra în spații uscate, aerisite și 
răcoroase. 

400
Sursă de f ibre. Produs realizat într-un sistem de 

management certif icat calitate-siguranta alimentului.

Fine Life Toast secară, 600 Fine Life METRO Cash& Carry România S.R.L.
făină dietetică de grâu ( făină integrală) , făină albă de grâu 650, făină de secară: 14%, apă, drojdie, 
gluten, sare iodată, grăsimi vegetale din palmier, dextroză, făină de lamț de orz, conservant: acid 

sorbic
E200  1 250 10.6 45 1 1.9 0.6 5.6 1.25

A se păstra la loc uscat și răcoros, 
ferit de acțiunea directă a razelor 

solare.
600

Sursă de f ibre: 5.6 g/100 g produs. Pe perioada 
termenului de valabilitate, produsul se poate congela 

pentru maxim 30 zile.

Auchan Pâine de secară Kg, 324 g Auchan România Auchan Romania S.A. 

apă, premix (gluten din grâu, spărtură de soia, făină integrală din grâu: 9%, concentrat proteic de 
soia, sare iodată, tărâțe de grâu, extract de malț (malț de orz, apă) , făină de grâu pregelatinizată, 
f ibre de măr, corector de aciditate: diacetat de sodiu, faină de malț din grâu prțjit, acidif iant: 
E270, enzime), semințe de in, semințe de f loarea soarelui, drojdie, decor: semințe de susan

E262( ii) , E270 2 260 25.9 13 1.3 9.6 1 9 1.3 324

KB Pâine toast cu făină integrală, 600 g
KARAMOLEGOS 

BAKERY
S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A. S.C. KARAMOLEGOS BAKERY ROMÂNIA S.A

făină integrală de grâu: 60%, apă, făină dietetică graham, gluten din grâu, drojdie, margarină 
[uleiuri vegetale raf inate în proporții variabile (cocos, porumb, in, f loarea soarelui, palmier, 

rapiță) , emulsif iant: mono- și digliceride ale acizilor grași, sare, corector de aciditate: acid citric] , 
sare iodată, zahăr, ameliorator de panif icație [făină albă de grâu pregelatinizată, antiaglomerant? 
carbonat de calciu, antiodixant: acid ascorbic, acidif iant: acid lactic, corectori de aciditate: acetat 

de calciu, acid citric; ulei de rapiță, zer praf , enzime] făină de malț de grâu, oțet din vin alb

E471, E330, E170, E300, E270, E263 6 242 10.5 41 3.3 3 0.9 7 1.4
A se păstra în spații curate, uscate și 

răcoroase.
600

Produs într-un Sistem de Management al Calității și 
Siguranței Alimentare. Ambalaj dublu

Auchan Pâine cu făină din grâu măcinat, 310 Auchan România Auchan Romania S.A. făină integrală de grâu 2200 ( făină din grâu, total, măcinat la piatră) , apă, sare iodată, drojdie 0 256 8.8 47.8 0.3 1.7 0.3 7.4 1.4 310

Sylvester Graham Pâine din făină dietetică graham de grâu, 500g Sylvester Graham S.C. VEL PITAR S.A. 
făină dietetică graham de grâu, apă, gluten de grâu, maia de grâu, drojdie, melasă din sfeclă de 

zahăr, sare iodată, făină albă de grâu 650: 0,3%
0 234 9.6 41.3 2.3 1.6 0.3 7.6 1.4

A se păstra la loc uscat, aerisit și 
răcoros!

500

Rețetă bazată pe ″Principiile Originale Vegetariene″ 
enunțate de Sylvester Graham în 1829. Această pâine nu 

a fost anterior congelată. Fără E-uri, fără conservanți, 
sursă de f ibre.

Vel Pitar Classe Noire Secară, 500 g VEL PITAR VEL PITAR S.A. 
făină de secară integrală, apă, gluten, maia deshidratată din secară, drojdie, ulei vegetal de f loarea 

soarelui, melasă din sfeclă de zahăr, sare iodată, amidon fermentat din grâu, oțet din vin
0 237 14.7 34.1 1.2 2.8 1.1 8.6 1.1 178.5 50.1

A se păstra la loc uscat, aerisit și 
răcoros.

500
Această pâine nu a fost anterior congelată. Sursă de 

fosfor. Bogat în f ibre. Sursă de magneziu. Pâine fără alte 
tipuri de făină

Castello Pâine neagră rotundă, 500g Castello U.E. S.C. Lidl Discount S.R.L.
făină neagră de grâu 1250: 47,5%, făină dietetică de grâu (măciniș integral) , apă, drojdie de 

panif icație, sare iodată, maia fermentată și deshidratată de grâu, gluten din grâu
0 231 9.8 42 0.2 1.1 0.2 7 1.3

A se păstra la loc uscat, aerisit, 
răcoros și ferit de razele soarelui.

500 Fără conservanți

Auchan Toast cu făină neagră, 400 g Auchan România Auchan Romania S.A. 
făină de grâu neagră: 60,98% (făină de grâu neagră, enzime, agent de tratare a făinii: E300), apă, 

sare iodată, drojdie
E300 1 274 11 51.7 1.2 1.1 0.2 6.4 1.7

Temperatura de păstrare: la loc uscat 
și răcoros

400

Grewe Pâine cu secară, 500 g Grewe S.C. GREWE S.R.L. S.C. GREWE S.R.L. făină de secară: 50%, făină de grâu 1250: 50%, apă, drojdie, sare iodată alimentară 0 204 8.5 37 3.75 0.93
A se păstra la loc uscat, ferit de razele 

soarelui, la temp max 20 ⁰C.
500

Produs obținut în sistem de management al siguranței 
alimentare în conformitate cu ISO 22000 certif icat de 

TUV- Thuringen

Grewe Pâine cu făină integrală, 500 g Grewe S.C. GREWE S.R.L. S.C. GREWE S.R.L.
făină integrală de grâu: 55%, apă, făină de secară, drojdie, sare iodată alimentară, f ibre de grâu 

(celuloză din grâu) , semințe decor ( in, susan, fulgi de ovăz)
0 213 8.9 40.15 3.8 1.95

A se păstra la loc uscat, ferit de razele 
soarelui, la temp max 20⁰C.

500
Produs obținut în sistem de management al siguranței 
alimentare în conformitate cu ISO 22000 certif icat de 

TUV- Thuringen

Auchan Pâine Toast cu făină de secară, 600 g  Auchan S.C. Auchan România S.A. 

făină albă de grâu 650, apă, făină de secară: 26%, făină dietetică de grâu (măciniș integral) , 
drojdie, gluten de grâu, grăsimi vegetale nehidrogenate de palmier, maia fermentată și 

deshidratată de grâu, sare iodată, dextroză, corector de aciditate: diacetat de sodiu, făină de malț 
din orz

E262( ii) 1 240 9.89 41.81 1.01 2.8 0.71 5.6 1.022
A se păstra în locuri uscate, aerisite, 
răcoroase și ferite de razele soarelui.

600
Fără conservanți. Tratat cu alcool etilic de origine agricolă. 

Sursă de f ibre

Vel Pitar French Toast Integral, 600 g VEL PITAR VEL PITAR S.A. 

făină neagră de grâu, apă, făină integrală de grâu: 6,8%,  făină integrală de grâu spelta: 3%, făină 
graham din grâu, tărâțe de grâu, făină de secară, dextroză, drojdie, ulei vegetal de f loarea soarelui, 

gluten din grâu, maia acidă din grâu, sare iodată, făină de malț (din orz) , făină de grâu fermentată, 
făină de soia, f ibre de citrice, oțet din vin, ulei vegetal din semințe de rapiță

0 254 10 47.5 5.2 1.6 0.3 5.7 1.3
A se păstra la loc uscat, aerisit și 

răcoros. A se feri de soare.
600

Cu făină de grâu Spelta. Această pâine nu a fost anterior 
congelată. Rețetă cu maia
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