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Карамел

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

02

TOPTA 900 / 1900 g

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



03

Ден и нощ

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

TOPTA 900 / 1900 g

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



Плодова

04

TOPTA 900 / 1900 g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



05

Шоколад

TOPTA 900 / 1900 g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



06

TOPTA 900 / 1900 g

Еклерова

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



Бял 
шоколад

07

TOPTA 900 / 1900 g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Брой парчета
8 - 12 бр 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

цена 
с ДДС:

900 г 

6,80 лв 
1900 г 

12,80 лв 3 800228 880098 3 800228 880104



Бяла 
триъгълна

08

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 

цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715



цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715 09

Карамел

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



01

Киви

10

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 

цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715



цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715 11

Пънче

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



01

Черга

12

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 

цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715



цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715 13

Шоколад

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



01

Червена

14

140g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 

цена 
с ДДС:

0,80 лв 
3 800228 880715



цена 
с ДДС:

0,88 лв 
3 800228 880722 15

Карамел 
пура

170g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



01

цена 
с ДДС:

0,88 лв 
3 800228 880722

Писта

16

170g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



цена 
с ДДС:

0,88 лв 
3 800228 880722 17

Плодова

170g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



01

цена 
с ДДС:

0,94 лв 
3 800228 880739

Амбелинка

18

190g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в тава
12 бр 



цена 
с ДДС:

3,50 лв 
3 800228 880067 19

Шоко

650g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
1 бр 



01

цена 
с ДДС:

3,50 лв 
3 800228 88006720

650g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
1 бр 

Карамел



цена 
с ДДС:

3,50 лв  
3 800228 880067 21

Шарено

650g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
1 бр 



01

цена 
с ДДС:

3,50 лв 
3 800228 88007422

650g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
1 бр 

Двойно 



цена 
с ДДС:

4,20 лв 
3 800228 880081 23

Карамел

800g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
1 бр 



01

цена 
с ДДС:

3,25 лв 
3 800228 88023424

450g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, кокоши яйца, 
вода, хидрогенирана растителна мазнина-
палмова, захар кристал, мл.белтък, инверторен 
захарен сироп - исуит-71, рег. на киселинността:
Е322; Е472с; Е500; Е330; Е331, сгъстители: Е407, 
емулгатори: Е422;Е471, консервант: Е202, 
ароматизант/оцветител: карамел.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

237 kCal / 1501kJ

16.09 г.
 

6,09 г.

51,16 г.
25 г.

3,54 г.

0,08 г.

Брой в кутия
9 бр 

Петифура 



Толумба

450g

Съставки: 
пшеничено брашно мелко, 
вода, кокоши яйца, захар кристал, 
рафинирано слънчогледово масло, 
готварска сол, киселинен регулатор- 
лимонена киселина,консервант- 
калиев сорбат.

Срок на годност: 
20 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +18 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

292 kCal / 1233kJ

6.39 г.
 

0,81 г.

56,37 г.
49,78 г.
2,23 г.

0,29 г.

Брой в тарелка
6 бр 

цена 
с ДДС:

2,30 лв 
3 800228 880012 > 25



Съставки: 
пшеничено брашно мелко, 
вода, кокоши яйца, захар кристал, 
рафинирано слънчогледово масло, 
готварска сол, киселинен регулатор- 
лимонена киселина,консервант- 
калиев сорбат.

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

292 kCal / 1233kJ

6.39 г.
 

0,81 г.

56,37 г.
49,78 г.
2,23 г.

0,29 г.

01

цена 
с ДДС:

0,49 лв 
3 800228 880616 >26

70g

Срок на годност: 
20 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +18 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Брой в тава
30 бр 

Толумба



Баклава

450g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, орехови 
ядки, захар кристал, рафинирано слънчогледово 
масло, маргарин, царевично нишесте, готварска 
сол, киселинен регулатор- лимонена киселина, 
консервант- калиев сорбат.

Срок на годност: 
25 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +25 С°  
без хладилно 
съхранение

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

382 kCal / 1601kJ

17.55 г.
 

3,98 г.

52,11 г.
34 г.

3,85 г.

0,58 г.

Брой в тарелка
4 бр 

цена 
с ДДС:

2,30 лв 
3 800228 880029 > 27



Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, орехови 
ядки, захар кристал, рафинирано слънчогледово 
масло, маргарин, царевично нишесте, готварска 
сол, киселинен регулатор- лимонена киселина, 
консервант- калиев сорбат.

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

382 kCal / 1601kJ

17.55 г.
 

3,98 г.

52,11 г.
34 г.

3,85 г.

0,58 г.

01

цена 
с ДДС:

0,74 лв 
3 800228 880623 >28

120g

Срок на годност: 
25 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +25 С°  
без хладилно 
съхранение

Брой в тава
24 бр 

Баклава



Баклава

850g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, орехови 
ядки, захар кристал, рафинирано слънчогледово 
масло, маргарин, царевично нишесте, готварска 
сол, киселинен регулатор- лимонена киселина, 
консервант- калиев сорбат.

Срок на годност: 
25 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +25 С°  
без хладилно 
съхранение

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

382 kCal / 1601kJ

17.55 г.
 

3,98 г.

52,11 г.
34 г.

3,85 г.

0,58 г.

Брой в тава
25 бр 

цена 
с ДДС:

4,60 лв 
3 800228 880203 > 29



Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, орехови 
ядки, захар кристал, рафинирано слънчогледово 
масло, маргарин, царевично нишесте, готварска 
сол, киселинен регулатор- лимонена киселина, 
консервант- калиев сорбат.

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

382 kCal / 1601kJ

17.55 г.
 

3,98 г.

52,11 г.
34 г.

3,85 г.

0,58 г.

01

цена 
с ДДС:

4,80 лв 
3 800228 880449 >30

1kg

Срок на годност: 
25 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +25 С°  
без хладилно 
съхранение

Брой в тава
30 бр 

Баклава



Калмар

450g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, орехови 
ядки, захар кристал, рафинирано слънчогледово 
масло, маргарин, царевично нишесте, готварска 
сол, киселинен регулатор- лимонена киселина, 
консервант- калиев сорбат.

Срок на годност: 
25 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +25 С°  
без хладилно 
съхранение

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

382 kCal / 1601kJ

17.55 г.
 

3,98 г.

52,11 г.
34 г.

3,85 г.

0,58 г.

Брой в тарелка
25 бр 

цена 
с ДДС:

2,30 лв 
3 800228 880043 > 31



Кадаиф

450g

Съставки: 
пшеничено брашно тип баница, 
вода, ядки - фъстъци, захар кристал, 
консервант Арома Кейк+ (консервант - сорбитол, 
ароматизант-калиев сорбат, пропилен гликол), 
лимонена киселина.

Срок на годност: 
20 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +18 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

224 kCal / 951kJ

1.83 г.
 

0,59 г.

48,28 г.
36,17 г.
3,65 г.

0,26 г.

Брой в тарелка
4 бр 

цена 
с ДДС:

Тарелка

2,30 лв 3 800228 880036 > 33



Съставки: 
пшеничено брашно тип баница, 
вода, ядки - фъстъци, захар кристал, 
консервант Арома Кейк+ (консервант - сорбитол, 
ароматизант-калиев сорбат, пропилен гликол), 
лимонена киселина.

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

224 kCal / 951kJ

1.83 г.
 

0,59 г.

48,28 г.
36,17 г.
3,65 г.

0,26 г.

01

цена 
с ДДС:

Тава

0,59 лв 3 800228 880630 >34

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +18 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Брой в тава
24 бр 

Кадаиф

130g



Еклер

450g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, растителна 
сметана, кокоши яйца, термо устойчив крем 
ванилия, какаов кувертюр, бял кувертюр, 
рафинирано слънчогледово масло, йодизирана 
готварска сол, подсладител захарен сироп 
Исуит-71, консервант- Арома Кейк+ 
(консервант-сорбитол, ароматизант- калиев 
сорбат, пропилен гликол) амонячна сода.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

302 kCal / 1263kJ

15.60 г.
 

8,36 г.

37,49 г.
25,85 г.
2,84 г.

0,48 г.

цена 
с ДДС:

Кутия

3,26 лв 3 800228 880678 > 35

Брой в кутия
5 бр 



Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, растителна 
сметана, кокоши яйца, термо устойчив крем 
ванилия, какаов кувертюр, бял кувертюр, 
рафинирано слънчогледово масло, йодизирана 
готварска сол, подсладител захарен сироп 
Исуит-71, консервант- Арома Кейк+ 
(консервант-сорбитол, ароматизант- калиев 
сорбат, пропилен гликол) амонячна сода.

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

302 kCal / 1263kJ

15.60 г.
 

8,36 г.

37,49 г.
25,85 г.
2,84 г.

0,48 г.

01

цена 
с ДДС:

0,61 лв 
3 800228 880128 >36

Срок на годност: 
20 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Брой в тава
15 бр 

Еклер

90g



Мини 
еклер

500g

Съставки: 
пшеничено брашно тип 500, вода, растителна 
сметана, кокоши яйца, термо устойчив крем 
ванилия, какаов кувертюр, бял кувертюр, 
рафинирано слънчогледово масло, йодизирана 
готварска сол, подсладител захарен сироп 
Исуит-71, консервант- Арома Кейк+ 
(консервант-сорбитол, ароматизант- калиев 
сорбат, пропилен гликол) амонячна сода.

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

302 kCal / 1263kJ

15.60 г.
 

8,36 г.

37,49 г.
25,85 г.
2,84 г.

0,48 г.

цена 
с ДДС:

4,00 лв 
3 800228 880814 > 37

Брой в кутия
16 бр 



01

цена 
с ДДС:

0,70 лв 
3 800228 880135 >38

KPEMKA

Съставки: 
гот. бутер кори (пшеничено брашно, маргарин, 
вода, пшеничен глутен, оцет, сол, пшеничено 
нишесте, царевично нишесте, агенти за 
обработна на брашното:аскорбонова киселина, 
ензими, ароматизант), вода, растителна сметана, 
термоустойчив крем ванилия, подсладител 
захарен сироп ИСУИТ - 71, рафинирано 
слънчогледово масло, консервант Арома Кейк+ 
(консервант - сорбитол, ароматизант - калиев 
сорбат, пропилен гликол).

Срок на годност: 
14 дни 

Температура 
на съхранение: 
от 0 до +4 С°  
изисква се 
температурно 
съхраниние

Хранителни стойности
Средно съдържание в 100 г. продукт

Енергийност:

Мазнини
от които наситени 
мастни киселини

Въглехидрати
от които захари

Белтъчини

Сол

268 kCal / 1123kJ

12.02 г.
 

7,96 г.

36,58 г.
19,69 г.
3,31 г.

0,67 г.

Кремка

Брой в тава
14 бр 
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Сладкарски цех АМБЕЛИНО 
САБИ-4 ООД, гр. Асеновград

бул. А. Стамболийски 85 


