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Pachet de livrare
• cântar de bucătărie pentru dietă
• 3 baterii AAA
• prezentele instrucţiuni de utilizare

1. Prezentare
Funcţiile aparatului
Acest cântar digital cu analiză pentru valoarea nutri-
tivă servește atât la cântărirea alimentelor, cât și la 
controlul alimentaţiei.
Greutatea este indicată în unităţi de 1 gram. Cântarul 
este destinat utilizării în domeniul privat. Cu ajutorul 
acestuia puteţi efectua într-un mod rapid și necom-
plicat următoarele acţiuni:
• să măsuraţi greutatea alimentelor până la 5000 g 

(modul de cântărire);
• să determinaţi diferite valori nutritive (conţinutul 

de proteine, conţinutul de lipide/grăsime, coleste-
rolul, conţinutul de glucide) a 950 de alimente;

• să determinaţi valoarea energetică a 950 de ali-
mente în kilocalorii (kcal) sau kilojouli (kJ);

• să accesaţi conţinutul de glucide exprimat în UG 
(unităţi glucidice);

• să memoraţi alimentele cântărite pe o anumită 
perioadă și să afișaţi sumele (mod de memorare).

În plus, cântarul de bucătărie pentru analiza valorii 
nutritive dispune de următoarele funcţii suplimentare:
• 50 de spaţii de memorare alocabile individual pen-

tru alimente;
• funcţia tara pentru cântărirea succesivă a alimen-

telor sau pentru cântărirea într-un bol;
• posibilitate de comutare între gram și uncie;
• funcţie de oprire automată după 180 de secunde;
• funcţie de avertizare automată la depășirea dome-

niului de cântărire de 5000 g;
• afișarea necesităţii de înlocuire a bateriei în cazul 

bateriilor descărcate.
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2. Indicaţii de siguranţă
Păstraţi prezentele instrucţiuni de utilizare și permiteţi 
și altor utilizatori accesul la acestea.

 AVERTIZARE

• Aveţi în vedere că nu vă este permis să realizaţi o 
medicaţie (de exemplu, administrarea de insulină) 
bazându-vă exclusiv pe informaţiile privind valoa-
rea nutritivă generate de cântarul pentru analiza 
valorii nutritive. Anterior administrării de medica-
mente verificaţi informaţiile privind valoarea nutri-
tivă consultând o a doua sursă (de  exemplu, litera-
tură despre această temă, cursuri de nutriţie). 
O verificare a plauzibilităţii este foarte importantă 
din punct de vedere al posibilelor erori de utilizare 
(de exemplu, tastarea greșită la introducere), pre-
cum și al posibilelor abateri ale valorilor nutritive ale 
alimentelor de la valorile de referinţă stocate în cân-
tarul pentru analiza valorii nutritive. În cel mai rău 
caz se poate ajunge la o dozare greșită a medica-
mentelor, fapt pentru care nu preluăm răspunderea.

 ATENŢIE

• Valorile stocate în cântar pentru semipreparate și 
pentru produse mixte (de exemplu, tort Pădurea Nea-
gră) pot prezenta abateri mai mari în funcţie de pro-
ducător sau de modul de preparare. Astfel, în cazul 
semipreparatelor se recomandă compararea valorilor 
cu informaţiile de pe ambalaj ale producătorului, iar 
în cazul produselor mixte, determinarea valorii nutri-
tive prin adunarea ingredientelor individuale.

• Valorile nutritive stocate pentru fiecare aliment în 
parte sunt programate în cântar după cunoștinţele 
noastre și conform nivelului actual al informaţiilor 
disponibile la momentul tipăririi instrucţiunilor de uti-
lizare. Dacă alimentele nu prezintă informaţii (afișaj: 

 ), nu le adunaţi cu funcţia de adunare. Rezul-
tatul final ar putea fi greșit.

• Cântarul nu este destinat cântăririi medicamentelor 
sau a substanţelor nepermise.

• Aparatul este destinat numai uzului propriu, și nu 
uzului medical sau comercial.

Baterii
• În cazul înghiţirii bateriilor, acestea vă pot pune în 

pericol viaţa. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copii-
lor. În cazul înghiţirii unei baterii, trebuie să apelaţi 
imediat la ajutor medical.

• Nu aruncaţi bateriile în foc. Pericol de explozie!
• Bateriile nu trebuie încărcate sau reactivate cu 

ajutorul altor mijloace, nu trebuie demontate sau 
scurtcircuitate.

• Scoateţi bateriile în cazul în care aparatul nu este 
utilizat timp îndelungat. Astfel evitaţi apariţia dau-
nelor produse ca urmare a scurgerii bateriilor.

ROMÂNĂ



3

Reparaţii
• Nu sunteţi autorizat în niciun caz să demontaţi sau 

să reparaţi aparatul, în caz contrar nefiind posibilă 
garantarea unei funcţionări ireproșabile. În caz de 
nerespectare pierdeţi garanţia.

• Pentru efectuarea reparaţiilor, contactaţi Serviciul 
pentru clienţi sau un comerciant autorizat.

3. Descrierea aparatului
Cântar cu analiză pentru valoarea nutritivă

1 Tasta Pornit/Oprit 
2 M+ Memorarea măsurătorii
3 MR Afișarea valorilor adunate
4 MC Ștergerea memoriei
5 Comutator pentru schimbarea unităţilor de cântă-

rire g/oz unit
6 Tasta Tara tara
7 Display
 7.1 Afișarea kilocaloriilor
 7.2 Afișarea kilojoulilor
 7.3 Afișarea conţinutului de glucide
 7.4 Afișarea conţinutului de colesterol
 7.5 Afișarea conţinutului de lipide/grăsime
 7.6 Afișarea codului
 7.7 Afișarea greutăţii
 7.8 Afișarea numărului spaţiilor de memorare
 7.9 Afișarea conţinutului de proteine
 7.10 Afișarea unităţilor glucidice
8 Taste numerice 0 – 9 pentru introducerea codurilor 

alimentelor
9 Compartiment pentru baterii (partea din spate)

4. Punerea în funcţiune
Schimbarea unităţii de măsură pentru greutate
Cântarul poate afișa valorile în unităţile de cântărire 
g (gram) sau oz (uncie). Setarea din fabrică este gra-
mul. Puteţi comuta unitatea cu ajutorul tastei unit.

Amplasarea cântarului
Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă netedă și stabilă. 
O suprafaţă de amplasare stabilă reprezintă condiţia 
primară pentru o măsurare corectă.

5. Utilizare
5.1 Cântărirea
Porniţi cântarul
Pe display se afișează greutatea produsului de cân-
tărit.
Apăsaţi tasta .

Cântărirea unui produs suplimentar de cântărit 
(tară)
Pentru cântărirea unor produse suplimentare puteţi 
aduce cântarul la 0 g.
➔ În acest scop, apăsaţi tasta tara.

Introducerea codului alimentului
➔  Căutaţi în lista de alimente (începând cu 

pagina 5) codul compus din 3 cifre aferent 
produsului dumneavoastră de cântărit și introdu-
ceţi acest cod cu ajutorul tastelor numerice.

Dacă aţi apăsat pe o tastă greșită, completaţi codul 
cu numere aleatorii până la completarea celor trei 
poziţii. Reintroduceţi apoi codul corect.

Pe ecran se afișează acum toate valorile nutritive și 
energetice.
Aveţi în vedere că, drept urmare a variaţiilor naturale 
ale valorilor nutritive și energetice în alimente, se pot 
oferi doar informaţii aproximative.

Oprirea cântarului
Cântarul se oprește automat la 180 de secunde după 
ultima modificare de cântărire.
Pentru oprirea manuală apăsaţi tasta .

5.2 Memorarea produsului de cântărit
Puteţi memora greutatea, valoarea nutritivă și cea 
energetică a alimentului cântărit în prezent. Cântarul 
adună automat valorile fiecărei măsurători memorate. 
Puteţi vizualiza oricând greutatea totală, valoarea 
nutritivă totală și valoarea energetică totală.
Datele memorate nu se pierd la pornirea și oprirea 
cântarului și la schimbarea bateriei.

Memorarea primei măsurători
Aţi realizat în prealabil o măsurătoare și aţi introdus 
codul alimentului.
➔ Apăsaţi tasta de memorie M+.

Pe ecran se afișează simbolul de adunare ΣM, spaţiul 
de memorare (de exemplu 01) și greutatea totală.
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Memorarea măsurătorilor suplimentare
Înlocuiţi produsul de cântărit și repetaţi pasul 1.

Afișarea valorilor măsurate adunate
Apelaţi, de exemplu zilnic, valorile memorate.
➔ Apăsaţi tasta de memorie MR.

Pe ecran se afișează simbolul de adunare ΣM, numă-
rul spaţiilor de memorare (de exemplu 02) și greuta-
tea totală memorată, precum și valorile nutritive și 
energetice însumate.

Ștergerea memoriei
Ștergeţi memoria în mod regulat, de exemplu zilnic.
➔ Apăsaţi tasta de memorie MC.

Simbol M dispare. Memoria a fost ștearsă.

6.  Programarea codurilor proprii ale 
alimentelor

Aparatul dispune de valori nutritive și energetice pen-
tru 950 de alimente (spaţii de memorare 000 – 949). 
Puteţi programa 50 de spaţii de memorare suplimen-
tare (950 – 999) cu alimente proprii și le puteţi intro-
duce în rândurile libere din tabelul pe care îl găsiţi în 
capitolul „Codurile alimentelor”. Pentru aceasta tre-
buie să cunoașteţi valorile nutritive și energetice ale 
acestor alimente.

 Indicaţie

Valorile nutritive și energetice de introdus se referă la 
o greutate de 100 g a alimentului respectiv.

Pentru programarea alimentelor suplimentare 
procedaţi după cum urmează:
• Porniţi aparatul. Apăsaţi tasta .
• Apăsaţi concomitent tastele tara și MR timp de 

aprox. 3 secunde. Aparatul trece în modul de pro-
gramare. Afișajul pentru codul alimentului arată 
valoarea 950. Ultimele două cifre luminează inter-
mitent.

• Introduceţi codul dorit al alimentului (numerele 
50 – 99) și confirmaţi intrarea prin apăsarea tastei 
MR.

Ulterior se cere valoarea energetică a alimentului.
• Introduceţi cu ajutorul tastelor numerice valoarea 

energetică a alimentului (divizare 1 kcal) și confir-
maţi intrarea apăsând tasta MR.
Ulterior se cer valorile pentru conţinutul de coles-
terol (divizare 1 mg), pentru conţinutul de glucide 
(divizare 0,1 g), pentru conţinutul de lipide/grăsime 
(divizare 0,01 g) și pentru conţinutul de proteine 
(divizare 0,01 g).

• După introducerea valorii aferente, prin apăsarea 
tastei MR ajungeţi la următoarea valoare cerută. 
După introducerea ultimii valori (pentru conţinutul 
de proteine) și apăsarea tastei MR, aparatul trece în 
modul de cântărire.

 Indicaţie: În cazul în care nu cunoașteţi o valoare 
cerută a alimentului, lăsaţi valoarea la „0” și apăsaţi 
tasta MR pentru a introduce următoarea valoare.
În cadrul controlului alimentaţiei dumneavoastră 
trebuie să aveţi în vedere că valoarea lăsată la „0” 
nu este inclusă în adunarea unei valori nutritive sau 
energetice (consultaţi „Afișarea valorilor măsurate 
adunate”).

• Verificaţi plauzibilitatea valorii introduse.

 7. Înlocuirea bateriilor
Cântarul are nevoie de 3 baterii AAA. Când se afișează 
simbolul de schimbare baterii , bateriile sunt aproape 
consumate. Introduceţi bateriile în compartimentul pen-
tru baterii de pe partea de jos a cântarului. Trebuie să 
vă asiguraţi în mod obligatoriu că bateriile sunt intro-
duse conform marcajului respectând polaritatea.

 Indicaţie

• La schimbarea bateriei, valorile măsurate memo-
rate nu se pierd.

• Nu folosiţi acumulatoare reîncărcabile.
• Utilizaţi baterii fără metale grele. Puteţi recunoaște 

bateriile cu metale grele după aceste 
simboluri:
Pb = bateria conţine plumb, 
Cd = bateria conţine cadmiu,
Hg = bateria conţine mercur.

Eliminarea ca deșeu
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea mate-
rialelor.
• Bateriile uzate nu vor fi eliminate cu reziduurile 

menajere. Eliminaţi-le ca deșeu apelând la 
comerciantul dumneavoastră de produse electrice 
sau prin intermediul unui centru de colectare local. 
Această obligaţie este prevăzută de lege.

• Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform pre-
vederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 
privind aparatele electrice și electronice vechi. În 
caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorită-
ţii locale însărcinată cu eliminarea deșeurilor.

8. Depozitare și îngrijire
Cântarul poate fi curăţat cu o cârpă umezită, pe care 
puteţi aplica, la nevoie, puţin detergent de vase.
Curăţaţi partea superioară a plăcii de cântărire în 
mod regulat.

Precizia valorilor măsurate și durata de viaţă a apara-
tului depind de manipularea atentă a acestuia:

 ATENŢIE

• Asiguraţi-vă că acest cântar nu intră în contact cu 
lichide. Nu scufundaţi niciodată cântarul în apă. Nu 
spălaţi niciodată aparatul sub jet de apă.
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• Nu spălaţi cântarul în mașina de spălat vase!
• Nu așezaţi obiecte pe cântar când nu îl utilizaţi.
• Protejaţi cântarul împotriva șocurilor, umezelii, pra-

fului, substanţelor chimice, fluctuaţiilor puternice 
de temperatură și surselor de căldură prea apropi-
ate (cuptoare, radiatoare).

• Nu expuneţi cântarul la temperaturi ridicate sau la 
câmpuri electromagnetice puternice (de exemplu, 
telefoane mobile).

9. Ce fac în cazul în care apar probleme?
Display Cauză Remediere
E---- Domeniul de cântă-

rire de 5000 g a fost 
depășit.

Îndepărtaţi produ-
sul de cântărit de pe 
placa de cântărire.

Capacitatea maximă 
a memoriei pentru cel 
puţin una dintre valorile 
nutritive sau energetice a 
fost depășită, de exem-
plu  peste 99999 kJ.

Ștergeţi memoria 
folosind tasta de 
memorie MC.

Pentru acest aliment nu 
există valoarea nutritivă 
sau energetică cerută.
În modul de memorare 
se adaugă 0 la adunare.

M lumi-
nează 
intermi-
tent

Capacitatea maximă 
a memoriei pentru cel 
puţin una dintre valorile 
nutritive sau energetice a 
fost depășită, de exem-
plu  peste 99999 kJ.

Ștergeţi memoria 
folosind tasta de 
memorie MC.

Bateria este aproape 
consumată.

Înlocuiţi bateria 
(a se vedea capitolul 
7. Înlocuirea baterii-
lor, pagina 4).

Valoare 
cu minus 
(-)

Produsul de cântărit a 
fost așezat anterior por-
nirii cântarului.

Apăsaţi tasta .

Niciun 
afișaj

Bateria este consumată 
complet.

Introduceţi o bate-
rie nouă (a se vedea 
capitolul 7. Înlo-
cuirea bateriilor, 
pagina 4).

10. Date tehnice
Bancă de 
date

950 de alimente cu următoarele valori 
nutritive și energetice:
• Proteine în g (oz)
• Lipide/grăsime în g (oz)
• Colesterol în mg (oz)
• Glucide în g (oz) și UG
• Energie în kcal sau kJ

Divizarea 
valorilor 
nutritive și 
energetice

• Proteine: 0,1 g (0,01 oz)
• Lipide/grăsime: 0,1 g (0,01 oz)
• Colesterol: 0,1 mg (0,0001 oz)
• Glucide: 0,1 g (0,01 oz)
• UG: 0,01
• Energie: 1 kcal/kJ

11. Codurile alimentelor
Abrevieri
î.m. în medie
în S.U. în substanţă uscată (de exemplu, la indi-

carea conţinutului de grăsime la brânză)
% vol. alcool conţinut de alcool în procent de volum

Definiţii
Conţinut gata 
de consum

Materie primă de vânzare minus rezi-
duuri

Produs uscat Este cântărit ca praf, adică nepreparat. 
Exceptând cazul în care este descris 
detaliat sau formulat altfel, de exem-
plu „din produs uscat” sau „gata de 
consum”.

Toate datele se referă la conţinutul gata de consum. 
Exceptând cazul în care este descris detaliat sau for-
mulat altfel.

Informaţiile cu privire la caracterul real al listei de ali-
mente sunt oferite fără niciun fel de garanţie.

 Indicaţie

Unele dintre alimentele listate nu se găsesc în toate 
ţările de livrare. În cazul în care nu sunt listate ali-
mente importante pentru dumneavoastră, aveţi posi-
bilitatea de a le memora în spaţii de memorare liber 
programabile (950 – 999).

 Lactate
000 Ayran

001 Zară

002 Smântănă crème fraîche, grăsime 30 %

003 Smântănă crème fraîche, grăsime 40 %

004 Lapte bătut, cu conţinut redus de grăsimi

005 Lapte bătut gras

006 Iaurt cu fructe, cu conţinut redus de grăsimi

007 Iaurt cu fructe, slab

008 Iaurt cu fructe, gras

009 Brânză de vaci cu fructe, 20 % grăsime în masă uscată

010 Gris, cireșe

011 Iaurt, cu conţinut redus de grăsimi, 1,5 % grăsime

012 Iaurt, slab

013 Băutură din cacao cu lapte slab

014 Kefir

015 Kefir, cu fructe

016 Lapte condensat, 10 % grăsime

017 Lapte condensat, 4 % grăsime

018 Lapte condensat, 7.5 % grăsime

019 Lapte de vacă (cu conţinut redus de grăsimi), 1,5 %

020 Lapte de vacă (gras), 3.5 %

021 Lapte slab

022 Budincă cu lapte

023 Orez cu lapte, ciocolată
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024 Shake lapte

025 Zer, dulce

026 Zer-pudră, produs uscat

027 Lapte neprelucrat, lapte controlat

028 Lapte crud direct de la ţăran

029 Smântână (pentru cafea), 10 %

030 Smântână, acidulată (Smântănă 
acidulată)

031 Frișcă, 30 % grăsime

032 Smântână dulce, 24 % grăsime

033 Brânză de vaci de masă cu 
smântână, 40 % grăsime în 
masă uscată

034 Brânză de vaci de masă, 
20 % grăsime în masă uscată

035 Brânză de vaci de masă, slabă

036 Lapte de capră

Brânzeturi
037 Appenzeller, 50 % grăsime în 

masă uscată

038 Back-Camembert, 45 % grăsime 
în masă uscată

039 Bavaria Blue, 70 % grăsime în 
masă uscată

040 Bel Paese

041 Brânză alpină, 45 % grăsime în 
masă uscată

042 Brânză cu mucegai albastru 
(Edelpilzkäse), 50 % grăsime în 
masă uscată

043 Brie, 50 % grăsime în masă 
uscată

044 Brânză untoasă, 30 % grăsime 
în masă uscată

045 Brânză untoasă, 50 % grăsime 
în masă uscată

046 Cambozola, 70 % grăsime în 
masă uscată

047 Camembert, 30 % grăsime în 
masă uscată

048 Camembert, 45 % grăsime în 
masă uscată

049 Camembert, 60 % grăsime în 
masă uscată

050 Camembert, coaptă

051 Cheddar

052 Chester, 50 % grăsime în masă 
uscată

053 Edamer, 30 % grăsime în masă 
uscată

054 Edamer, 40 % grăsime în masă 
uscată

055 Brânză cu mucegai Edelpilz käse, 
60 % grăsime în masă uscată

056 Emmentaler, 45 % grăsime în 
masă uscată

057 Brânză feta (brânză de oaie), 
45 % grăsime în masă uscată

058 Brânzică de vaci

059 Preparat din brânză de vaci cu 
ierburi, 20 % grăsime în masă 
uscată

060 Gorgonzola, 55 % grăsime în 
masă uscată

061 Gouda, 45 % grăsime în masă 
uscată

062 Gruyère, 45 % grăsime în masă 
uscată

063 Hardanger, 45 % grăsime în 
masă uscată

064 Brânză Cottage, 20 % grăsime 
în masă uscată

065 Jarlsberg, 45 % grăsime în masă 
uscată

066 Pastă de brânză, 50 % grăsime 
în masă uscată

067 Leerdamer, 45 % grăsime în 
masă uscată

068 Limburger, 20 % grăsime în 
masă uscată

069 Maasdamer, 45 % grăsime în 
masă uscată

070 Maaslander, 50 % grăsime în 
masă uscată

071 Mascarpone

072 Morbier, 40 % grăsime în masă 
uscată

073 Brânză Mozzarella

074 Brânză Münster

075 Palmarello, 50 % grăsime în 
masă uscată

076 Parmezan, 36 % grăsime în 
masă uscată

077 Provolone

078 Brânză Pirenei, 50 % grăsime în 
masă uscată

079 Brânză Raclette, 48 % grăsime 
în masă uscată

080 Brânză afumată cu șuncă, 
45 % grăsime în masă uscată

081 Brânză de ras, 45 % grăsime în 
masă uscată

082 Brânză Romadur, 20 % grăsime 
în masă uscată

083 Brânză Roquefort

084 Rottaler, 45 % grăsime în masă 
uscată

085 Rubiola, 75 % grăsime în masă 
uscată

086 Brânză din lapte acru (Harzer, 
Mainzer), 10 % grăsime în masă 
uscată

087 Sbrinz, 48 % grăsime în masă 
uscată

088 Brânză de vacă stratificată, 
10 % grăsime în masă uscată

089 Brânză topită, 20 % grăsime în 
masă uscată

090 Brânză alpină, 45 % grăsime în 
masă uscată

091 Tête de Moine, 50 % grăsime în 
masă uscată

092 Tilsiter, 30 % grăsime în masă 
uscată

093 Tilsiter, 45 % grăsime în masă 
uscată

094 Trapist, 45 % grăsime în masă 
uscată

095 Brânză moale cu nuci, 
70 % grăsime în masă uscată

096 Brânză Weinberg, 60 % grăsime 
în masă uscată

097 Weißlacker, 50 % grăsime în 
masă uscată

098 Westberg, 45 % grăsime în 
masă uscată

099 Brânză de capră, feliabilă 48 % 
grăsime în masă uscată

100 Brânză de capră, moale 45 % 
grăsime în masă uscată

Ouă și preparate din ouă
101 Ouă de găină, complet (100 g)

102 Gălbenuș de ou de găină

103 Albuș de ou de găină

104 Omletă

105 Ou-ochi

Uleiuri și grăsimi
106 Ulei din seminţe de bumbac

107 Unt (unt din smântănă dulce și 
acidulată)

108 Unt, semigras

109 Unt topit

110 Ulei de scaieţi, rafinat

111 Ulei de arahide, rafinat

112 Unt de cacao

113 Grăsime de cocos, rafinată

114 Ulei din seminţe de dovleac

115 Untură de pește

116 Ulei de in

117 Ulei din germeni de porumb 
(ulei), rafinat

118 Margarină (margarină de dietă)

119 Margarină (margarină standard)

120 Maioneză, cu conţinut bogat de 
grăsimi

121 Unt slab
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122 Ulei de măsline

123 Ulei de rapiţă

124 Seu

125 Maioneză pentru salate 
(50 % grăsime)

126 Untură de porc

127 Ulei de susan

128 Ulei de soia, rafinat

129 Ulei de floarea soarelui, rafinat

130 Ulei de nucă

131 Ulei din germeni de grâu

Carne
132 Carne de vită uscată

133 Extract de carne

134 Carne la conservă

135 Carne tocată (jumătate carne de 
vită și jumătate de porc)

136 Berbec, piept

137 Berbec, pulpă (jambon)

138 Berbec, ramstec

139 Carne de berbec (fileu)

140 Carne de berbec (cotlet)

141 Ficat de berbec

142 Carne de viţel (spată)

143 Carne de viţel (fileu)

144 Carne de viţel (gât, ceafă cu os)

145 Carne de viţel (ciolan cu os)

146 Carne de viţel (pulpă, jambon 
cu os)

147 Carne de viţel (carne macră, 
mușchi)

148 Carne de viţel (steak spate cu os)

149 Momiţe de viţel

150 Piept de viţel

151 Cotlet de viţel

152 Ficat de viţel

153 Rinichi de viţel

154 Șniţel de viţel

155 Mușchi ţigănesc de porc

156 Carne de miel (carne macră, 
mușchi)

157 Coadă de bou

158 Carne de cal în medie

159 Carne de vită mărunţită cu cuţi-
tul (biftec tătar)

160 Crane tocată de vită

161 Pulpă de vită (jambon)

162 Ficat de vită

163 Limbă de vită

164 Carne de vită (fileu)

165 Carne de vită (coaste, friptură la 
grătar, costiţă)

166 Carne de vită (pulpă, coadă)

167 Carne de vită (ceafă, gât)

168 Carne de vită (rasol alb)

169 Carne de vită (carne macră, 
mușchi)

170 Carne de vită (vrăbioară, fileu)

171 Slănină de porc de pe spinare

172 Spată de porc (spată)

173 Carne de porc (burtă)

174 Carne de porc (fileu)

175 Carne de porc (mușchi ţigănesc)

176 Carne de porc (cotlet cu os)

177 Carne de porc (carne macră, 
mușchi)

178 Carne de porc (carne de șniţel, 
rasol alb)

179 Carne de porc, picior de porc 
sărat și fiert (ciolan spate)

180 Carne de porc tocată

181 Rinichi de porc

182 Costiţe de porc, fierte

183 Șuncă de porc, fiartă

184 Pulpă de porc (jambon, șuncă 
spate)

185 Carne de capră în medie

186 Limbă de porc

Păsări și vânat
187 Raţă în medie

188 Fazan în medie

189 Gâscă în medie

190 Iepure în medie

191 Carne de cerb în medie

192 Găină (friptură) în medie

193 Găină (supă de găină) în medie

194 Găină, friptură, pulpă (pulpă 
superioară), cu piele

195 Găină, piept cu piele

196 Ficat de găină

197 Carne de iepure în medie

198 Potârniche

199 Carne de căprioară, pulpă

200 Spinare de căprioară

201 Porumbel

202 Curcan, piept, fără piele

203 Curcan, pulpă (pulpă  superioară), 
fără piele și os

204 Curcan, cu piele, în medie

205 Prepeliţă

206 Mistreţ

Cârnaţi, pateuri & produse din carne
207 Cârnaţi ţărănești

208 Șuncă de bere

209 Cârnaţi de bere

210 Cârnaţi fierţi

211 Bratwurst (Bratwurst din porc)

212 Cabanoși

213 Cârnaţi Cervelat

214 Carne conservată de vită (ger-
mană)

215 Cârnăciori

216 Drob (drob cu ficat)

217 Cârnat Fleischwurst

218 Cârnăciori Frankfurter

219 Chiftele Frikadelle, crude

220 Pate de ficat de gâscă

221 Cârnaţi din carne de pasăre, 
slabi

222 Cârnat de porc și viţel (Hirnwurst)

223 Cârnat vânătoresc

224 Bratwurst viţel

225 Leberwurst viţel

226 Cârnat Knackwurst

227 File Lachsschinken

228 Cârnat vânătoresc Landjäger

229 Pate de ficat

230 Leberwurst, slab

231 Cârnat Lyoner

232 Cârnat afumat (cârnat afumat 
Braunschweiger)

233 Mortadella

234 Sângerete (Blutwurst)

235 Salami (german)

236 Șuncă (șuncă fiartă)

237 Șuncă (Lachsschinken)

238 Șuncă, afumată (bacon)

239 Schinkenwurst, fin

240 Tobă (presswurst, roșu)

241 Burtă de porc, afumată

242 Slănină, împănată

243 Piftie/aspic

244 Cârnat alb

245 Cârnăciori vienezi

Pești, crustacee și moluște
246 Ţipar

247 Stridii

248 Biban (biban de râu)

249 Mihalţ de mare albastru

250 Plătică

251 Scrumbie afumată
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252 Rechin (zborș)

253 Somon (somon din lacuri alpine)

254 File de pește

255 Cambulă

256 Păstrăv (păstrăv de pârâu, 
 păstrăv curcubeu)

257 Crevetă, crab

258 Grenadier

259 Știucă

260 Cambut, negru (cambut de 
Groen landa)

261 Cambut, alb

262 Hering (Atlantic)

263 Hering (hering de Baltică)

264 Homar

265 Cod (pește cod)

266 Scoică Saint-Jacques

267 Crap

268 Lup de mare (Anarhichas lupus)

269 Crabi

270 Raci (raci de râu)

271 Krili (Antarctica)

272 Somon

273 Languste

274 Mihalţ de mare

275 Macrou

276 Midii

277 Sebaste, sebastă de mare

278 Sardele

279 Sardină

280 Egrefin

281 Lin

282 Scolie

283 Merluciu

284 Somon de mare (somon de 
Alasca)

285 Pește pescar

286 Limbă de mare

287 Șprot

288 Calcan de mare

289 Merlan

290 Ton

291 Sepie (Sepia officinalis)

292 Melc de măr

293 Șalău

Produse din pește
294 Ţipar, afumat

295 Scrumbie, afumată

296 Hering, prăjit

297 Hering, marinat (hering Bismarck)

298 Hering, hering Matjes

299 File de hering în sos de roșii

300 Caviar, veritabil (Caviar de stu-
rion)

301 Înlocuitor de caviar (caviar ger-
man)

302 Crabi în conserve

303 Carne de crab în conserve

304 Somon, afumat, în conservă

305 Macrou, afumat

306 Sardine în ulei

307 Sebastă, afumată

308 Hering sărat

309 Egrefin, afumat

310 Batog

311 Somon de mare, afumat

312 Pește uscat

313 Ton în ulei

Cereale și produse din cereale
314 Busuioc roșu

315 Plăcintă de mere

316 Ștrudel de mere

317 Pateu cu mere

318 Corn

319 Baghetă

320 Clătită berlineză

321 Biscuiţi (lingură)

322 Foetaj

323 Pâinici (chifle)

324 Brownies

325 Terci de hrișcă

326 Făină de hrișcă, cereale

327 Biscuiţi cu unt

328 Prăjituri cu unt

329 Cereale, cu aromă de fructe

330 Baton cu cereale (cu ciocolată)

331 Fursecuri, unt

332 Fulgi de cereale

333 Fulgi de cereale, cu nuci + miere

334 Fulgi de cereale, cereale Vollkorn

335 Cușcuș, fiert

336 Cușcuș, crud

337 Produse de panificaţie pentru 
diabetici

338 Făină de alac, cereale

339 Gogoși

340 Aluaturi cu ou (tăiţei), fiert/scurs

341 Aluaturi cu ou (tăiţei, maca-
roane, spaghete), neprelucrate

342 Pâine cu fructe

343 Prăjituri cu fructe, engl.

344 Müsli de fructe, fără zahăr

345 Terci din arpacaș

346 Prăjituri cu mirodenii (produse 
de patiserie conservate)

347 Turtă dulce

348 Paste chinezești, fierte

349 Pâine graham

350 Gris, secară

351 Prăjituri din gris

352 Făină din bob de alac

353 Găluște din boabe de alac

354 Fulgi de ovăz, instant

355 Produse cu drojdie, simple

356 Aluat cu drojdie (amestec)

357 Pâine împletită

358 Mei, boabe

359 Prăjituri cu brânză

360 Fulgi cereale, ovăz

361 Produse mici de patiserie, mixte

362 Pâine suedeză uscată

363 Covrigei/chifle

364 Porumb, boabe întregi

365 Fulgi de porumb pentru micul 
dejun, neîndulciţi

366 Făină de porumb

367 Fursecuri cu migdale

368 Chec glazurat

369 Făină, cereale secară

370 Pâine cu cereale

371 Prăjituri cu mac

372 Ruladă cu mac

373 Tort cu cafea mocca și frișcă

374 Muffin, afine

375 Biscuiţi cu müsli

376 Amestec müsli, produs uscat

377 Prăjituri cu nuci (diverse produse 
de panificaţie)

378 Prăjituri cu nuci (produse de 
patiserie fine/conservate)

379 Prăjituri cu fructe, aluat cu droj-
die

380 Blat de tort cu fructe, gata pen-
tru consum

381 Pesmet

382 Aluat de pizza

383 Popcorn

384 Pâine de secară Pumpernickel

385 Orez, ales, fiert, scurs

386 Orez, ales, nepreparat

387 Orez, neales

388 Făină de orez
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389 Secară, fulgi întregi

390 Pâine cu secară

391 Făină de secară, tip 1800

392 Făină de secară, tip 815

393 Pâine mixtă cu secară

394 Pâine cu uruială și cereale

395 Pâine cu fulgi de secară întregi

396 Cocă de chec

397 Pâine rusească

398 Tort Sacher

399 Tort cu frișcă

400 Müsli cu ciocolată

401 Tort de vișine Pădurea Neagră

402 Biscuiţi englezești Shortbread

403 Tăiţei Spätzle

404 Coji de grâu

405 Pâine de tip toast

406 Tortellini, gata de consum

407 Blaturi de tort

408 Triticale

409 Pâine cu cereale și seminţe de 
floarea soarelui

410 Lipie cu cereale

411 Biscuiţi cu cereale

412 Tăiţei cu cereale, nepreparaţi

413 Pâine prăjită cu cereale

414 Amestec de napolitane

415 Cozonac german cu fructe con-
fiate și marţipan, săsesc

416 Pâine albă

417 Grâu, boabe întregi

418 Gris din grâu

419 Germeni de grâu

420 Tărâţe de grâu

421 Făină de grâu, tip 405

422 Pâine mixtă de grâu

423 Amidon din grâu

424 Pâine toast din grâu

425 Pâine cu boabe de grâu

426 Orez sălbatic, nepreparat

427 Prăjitură cu lămâie

428 Pâine prăjită

429 Prăjitură cu ceapă

Cartofi și produse din cartofi
430 Cartofi prăjiţi, gata pentru con-

sum

431 Cartofi, fierţi (cu coajă)

432 Găluște de cartofi, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

433 Găluște de cartofi, jumătăţi, gata 
pentru consum

434 Crochete de cartofi, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

435 Cartofi, copţi (cu coajă)

436 Cartofi, cu coajă (nepreparaţi)

437 Clătite din cartofi (clătite dulci), 
Produs uscat/sub formă de 
pulbere

438 Clătite din cartofi(clătite dulci), 
congelate/gata pentru consum

439 Piure de cartofi

440 Piure de cartofi, Produs uscat/
sub formă de pulbere

441 Amidon din cartofi

442 Supă de cartofi, Produs uscat/
sub formă de pulbere

443 Cartofi natur

444 Cartofi prăjiţi franţuzești, gata 
pentru consum, nesăraţi

445 Cartofi Rösties, congelaţi

Legume și salate
446 Anghinare

447 Anghinare în ulei

448 Vânătă

449 Mlădiţe noi de bambus

450 Batate, cartofi noi

451 Ţelină

452 Conopidă

453 Fasole, verde

454 Fasole, verde, în conserve

455 Broccoli

456 Năsturei

457 Cicoare

458 Varză chinezească

459 Salată Eisberg

460 Andive

461 Salată Farmer

462 Fetică

463 Fenicul, frunză (Fenicul de 
Bolognia)

464 Salată de pește preparată în 
propria bucătărie

465 Ceapă verde

466 Creson

467 Castraveţi muraţi

468 Varză creaţă

469 Castravete

470 Salată de hering

471 Ghimbir

472 Salată de cartofi

473 Usturoi, nepreparat

474 Gulie

475 Salată verde

476 Dovleac

477 Păpădie

478 Muguri de porumb

479 Ștevie

480 Salată Matjes

481 Hrean

482 Morcovi, carote

483 Morcovi (carote), în conserve

484 Mlădiţe de fasole mungo

485 Salată de tăiţei, italiană

486 Bame

487 Ardei mici (ardei capia)

488 Păstârnac

489 Pătrunjel, (frunze)

490 Praz, usturoi

491 Portulacă

492 Salată Radicchio

493 Ridichi

494 Ridichi albe

495 Rubarbă

496 Varză de Bruxelles

497 Sfeclă roșie, diverse tipuri

498 Varză roșie

499 Rucola

500 Măcriș

501 Varză acră, scursă

502 Arpagic

503 Ridiche de lună

504 Ţelină, ţelină de rădăcină

505 Mlădiţe/germeni de soia

506 Sparanghel

507 Spanac

508 Spanac, congelat

509 Napi

510 Legume pentru supe

511 Roșii

512 Roșii în conserve

513 Topinambur

514 Tzatziki

515 Salată Waldorf

516 Pătlagină (largă)

517 Sfeclă albă

518 Varză albă

519 Salată de varză albă

520 Varză creaţă dulce

521 Zucchini

522 Porumb dulce

523 Porumb dulce, în conserve

524 Ceapă
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Ciuperci
525 Pleurotus

526 Hribi boletus

527 Ciuperci champignon (cham-
pignon de cultură)

528 Ciuperci champignons în con-
serve

529 Ghebe de rădăcini

530 Zbârciog (zbârciog comestibil)

531 Hribi (gălbiori)

532 Hribi (gălbiori), uscaţi

533 Pitarcă

534 Mânătarcă

535 Mânătarcă, uscată

536 Trufe

Fructe
537 Cireșe Acerola

538 Ananas

539 Ananas în conserve

540 Mere

541 Mere, uscate (afumate)

542 Piure de mere

543 Portocale

544 Caise

545 Caise, uscate

546 Caise în conserve

547 Avocado

548 Banane

549 Banane, uscate

550 Tamarillo

551 Pere

552 Pere în conserve

553 Mure

554 Fructe de arbore de pâine

555 Carissa

556 Chayote

557 Cherimoya (Anona)

558 Curmale, uscate

559 Căpșuni

560 Căpșuni, congelaţi

561 Smochine

562 Smochine, uscate

563 Rodie

564 Grapefruit

565 Guave

566 Măceșe

567 Afine

568 Afine, congelate, neîndulcite

569 Zmeură

570 Fructe de soc, negre

571 Pepene galben

572 Fructul arborelui Jack

573 Fructe de mosmon japonez

574 Coacăze, roșii

575 Coacăze, negre

576 Kaki

577 Fructe de cactus

578 Carambole, fruct stea

579 Cireșe, dulci

580 Cireșe la borcan

581 Kiwi

582 Kumquat, nepreparat

583 Lămâie, lămâie verde

584 Litchi

585 Longan

586 Mandarine

587 Mango

588 Dude

589 Corcodușe

590 Merișor

591 Nectarine

592 Măsline, verzi, marinate

593 Măsline, negre, marinate

594 Papaya

595 Fructul pasiunii

596 Piersici

597 Piersici, uscate

598 Piersici în conserve

599 Prună

600 Physalis

601 Afine

602 Gutui

603 Rambutan

604 Ringlote (prune Reine Claude)

605 Cătină albă

606 Fruct Sharon

607 Agrișe

608 Stafide, uscate

609 Tamarinde

610 Pepene verde

611 Struguri, uscaţi (stafide)

612 Struguri

613 Lămâi

614 Pepeni galbeni

Fructe nucifere
615 Caju

616 Castane (castane comestibile)

617 Arahide

618 Arahide, prăjite, fără coajă

619 Alune de pădure

620 Nucă de cocos

621 Nucă de cocos rasă

622 Seminţe de dovleac

623 Nuci de Macadamia (nuci aus-
traliene)

624 Migdale, dulci

625 Mac, seminţe (uscat)

626 Nuci de Brazilia

627 Nuci pecan

628 Seminţe de pin

629 Fistic (seminţe)

630 Susan (uscat)

631 Seminţe de floarea soarelui, 
seminţe (uscate)

632 Nuci

Boabe de leguminoase și seminţe
633 Fasole, boabe, albă, uscată

634 Mazăre, boabe, uscată

635 Mazăre, teci + boabe, verde

636 Mazăre, verde, în conserve

637 Mazăre, verde, congelată, boabe

638 Capere, preparate

639 Năut, seminţe, uscat

640 Năut, mlădiţe, proaspete

641 Fasole roșie, în conserve

642 Fasoliţă, neprelucrată

643 Seminţe de in, in

644 Fasole de Lima, neprelucrată

645 Linte, boabe, fiartă

646 Linte, boabe, uscată

647 Mac, seminţe, uscat

648 Susan, seminţe, uscat

649 Soia, seminţe, uscat

650 Carne din soia

651 Lapte de soia

652 Mlădiţe de soia

653 Cârnaţi din soia în medie

654 Seminţe de floarea soarelui

655 Cajan, neprelucrat

Băuturi fără alcool
656 Suc de ananas

657 Nectar de mere

658 Suc de mere, din comerţ

659 Suc de mere acidulat

660 Nectar de caise

661 Bere fără alcool, internaţional

662 Cappuccino

663 Cola

664 Cola, light

665 Cafea rece
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666 Eistee, piersici

667 Suc de grapefruit, din comerţ

668 Sirop de zmeură

669 Suc din fructe de soc

670 Nectar de coacăze, negru

671 Cafea

672 Pudră extract de cafea (cafea 
instant), produs uscat/sub formă 
de pulbere

673 Lapte de nucă de cocos

674 Latte Macchiato

675 Limonadă, Cola-Mix

676 Suc de mandarine, proaspăt 
stors

677 Suc de morcovi (suc de carote)

678 Suc cu multivitamine

679 Oranjadă

680 Suc de portocale, suc de 
mere,proaspăt stors

681 Suc de portocale, produs din 
comerţ

682 Suc de sfeclă roșie

683 Suc de cătină albă

684 Suc de vișine

685 Băutură din soia, fructată

686 Ceai, negru

687 Suc de roșii

688 Suc de struguri, din comerţ

689 Suc de lămâi, proaspăt stors

Băuturi alcoolice
690 Bere fără alcool, germană

691 Bere Altbier (5 Vol. % alcool)

692 Amaretto (28 Vol. % alcool)

693 Vin de mere (cidru)

694 Bere, Kölsch

695 Bere, bere blondă Pilsener, bere 
obișnuită, germană

696 Bere de tip Bockbier, blondă, 
de fermentaţie joasă 
(7 Vol. % alcool)

697 Bowle, căpșuni

698 Cuba Libre

699 Curacao (35 Vol. % alcool)

700 Vinuri de masă 
(16-18 Vol. % alcool)

701 Bere Doppelbock, neagră 
(8 Vol. % alcool)

702 Lichior de ouă

703 Bere de export, blondă 
(5 Vol. % alcool)

704 Vin din fructe (8-10 Vol. % alcool)

705 Gin

706 Vin fiert

707 Șnaps Klarer Korn 
(32 Vol. % alcool)

708 Bere blondă (bere plină), blondă 
(5 Vol. % alcool)

709 Bere ușoară, de fermentaţie 
joasă (2,5-3,0 Vol. % alcool)

710 Lichioruri (30 Vol. % alcool)

711 Bere din porumb (bere din grâu, 
de fermentaţie superioară)

712 Bere din malţ, băutură cu malz 
(0,04-0,6 Vol. % alcool)

713 Rachiu din fructe 
(40-45 Vol. % alcool)

714 Ouzo (38 Vol. % alcool)

715 Pina Colada

716 Vin Portwein

717 Vin roșu, greu

718 Rom

719 Sangria

720 Șampanie de portocale

721 Șampanie, albă (vin spumos 
german)

722 Vinars, brandy (coniac)

723 Vin alb

724 Bere plină din grâu, fără drojdie 
(5 Vol. % alcool)

725 Bere plină din grâu, cu conţinut 
de drojdie (5 Vol. % alcool)

726 Vermut

727 Whisky

728 Vodcă

Dulciuri
729 Sirop de arţar,

730 Bezele

731 Bomboane, caramele

732 Sosuri pentru deserturi, fructe, 
gata de consum

733 Sosuri pentru deserturi, cioco-
lată, gata de consum

734 Praline pentru diabetici

735 Ciocolată pentru diabetici, lapte

736 Ciocolată pentru diabetici, 
amăruie

737 Dulciuri pentru diabetici

738 Îngheţată pentru diabetici

739 Prăjitură cu jeleu și turtă dulce 
de tip „piesă de domino“

740 Cozonac de Dresda, cu marţipan

741 Îngheţată

742 Îngheţată, de tip Fürst-Pückler

743 Îngheţată, ciocolată

744 Îngheţată, vanilie

745 Turtă dulce Elisen-Lebkuchen

746 Pastă de alune (spumă)

747 Fondant

748 Tort Frankfurter Kranz

749 Cremă de fructe, din produs 
uscat, gata de consum

750 Îngheţată de fructe

751 Bomboane gumate din fructe

752 Budincă, jeleu, din produs 
uscat, gata de consum cu apă

753 Jeleu, Waldmeister, produs gata 
preparat

754 Guguluf

755 Ursuleţi din jeleu

756 Miere (polifloră)

757 Specialitate Kaiserschmarrn

758 Cacao pudră, slabă, fără ulei

759 Lakritze

760 Marţipan

761 Ciocolată cu lapte

762 Îngheţată din lapte, minim 
70 % lapte

763 Tort Mohrenkopf

764 Mousse au Chocolat

765 Nuga

766 Prăjitură de nuci cu glazură

767 Cremă de nuga cu nuci

768 Plumpudding

769 Zahăr din sfeclă de zahăr (zahăr 
brun)

770 Budincă-jeleu, din produs uscat, 
gata de consum cu apă

771 Prăjitură „scărmănată“ rusească

772 Baton cu ciocolată/arahide

773 Baton cu ciocolată/caramel

774 Baton cu ciocolată/cocos

775 Prăjitură de ciocolată 
Schokokuss

776 Ciocolată, fără lapte, minim 
40 % cacao

777 Ciocolată, albă

778 Cremă de ciocolată, din produs 
uscat, gata de consum

779 Bombonele de ciocolată

780 Budincă de ciocolată, din produs 
uscat, gata de consum cu lapte

781 Îngheţată ușoară

782 Biscuiţi Spekulatius

783 Tiramisu

784 Budincă de vanilie, frișcă, din 
produs uscat, gata de consum 
cu lapte

785 Cremă de vanilie, din produs 
uscat, gata de consum
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786 Sos de vanilie, din produs uscat, 
gata de consum cu lapte

787 Ciocolată cu lapte

788 Ciocolată cu lapte cu alune de 
pădure

789 Jeleuri Weingummi în medie

790 Prăjitură cu scorţișoară Zimtstern

791 Prăjitură cu lămâie

792 Zahăr (zahăr de trestie, de sfeclă)

Sosuri și dressinguri
793 Sos Barbecue

794 Sos Béchamel

795 Sos fripturi

796 Sos de friptură, deschis

797 Sos Curry

798 Dressing French

799 Concentrat de legume de supă

800 Sos Helle, legat

801 Dressing italian

802 Sos vânătoresc

803 Ketchup

804 Sos cu unt și ierburi

805 Condimente Maggi

806 Mango Chutney

807 Dressing cu maioneză

808 Hren (tub)

809 Sos de smântână cu piper

810 Sos de smântînă

811 Maioneză pentru salate

812 Sos olandez

813 Sos dulce-acrișor

814 Sos pentru preparate Gyros, pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

815 Sos pentru papricaș, produs 
uscat/sub formă de pulbere

816 Sos pentru friptură marinată, pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

817 Muștar

818 Sos de soia

819 Dressing Thousand Island

820 Pastă de roșii

821 Sos de roșii

822 Sos de roșii, italian

823 Vinaigrette

824 Sos ţigănesc

825 Sos de ceapă

Dulceţuri
826 Peltea de mere

827 Dulceaţă de portocale

828 Dulceaţă de caise

829 Dulceaţă de mure

830 Dulceaţă pentru diabetici, cu 
fructoză

831 Dulceaţă pentru diabetici, cu 
îndulcitor/cu fructoză

832 Dulceaţă de căpșuni

833 Dulceaţă de zmeură

834 Peltea de coacăze, roșie

835 Dulceaţă de cireșe

836 Dulceaţă de prune

837 Magiun de prune

838 Peltea de gutui

839 Dulceaţă de gutui

Supe și mâncăruri gătite
840 Supă de conopidă și broccoli, cu 

conţinut redus de grăsimi, pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

841 Mâncare de fasole, albă

842 Supă-cremă de ciuperci cham-
pignon

843 Chili con carne

844 Supă chinezească cu tăiţei

845 Mâncare de mazăre cu cârnaţi

846 Supă cu clătite

847 Supă cremă cu boabe de alac

848 Supă de legume

849 Supă cu legume, italiană

850 Supă cu găluște de gris

851 Supă gulaș

852 Supă de pui, limpede

853 Supă de pui cu tăiţei, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

854 Supă de cartofi cu cârnaţi

855 Supă-cremă de praz

856 Mâncare de linte cu slănină, Pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

857 Supă de linte

858 Supă cu tăiţei

859 Supă de coadă de bou

860 Tocană de carne cu legume

861 Pilaf cu găluște din carne

862 Supă de vită

863 Supă-cremă de sparanghel

864 Supă de mânătărci cu smântănă

865 Supă-cremă de roșii

866 Supă de roșii cu orez, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

867 Supă de ceapă

Produse prelucrate
868 Baghete, salami, congelate

869 Varză bavareză, congelată

870 Bruschetta, roșii, busuioc, con-
gelat

871 Canneloni

872 Cevapcici

873 Cheeseburger

874 Mâncare chinezească, produs 
uscat/sub formă de pulbere

875 Cordon bleu

876 Döner Chebap

877 Salată de ouă

878 Mazăre și carote, congelate

879 File de pește în sos de ierburi, 
congelat

880 File de pește, Bordelaise, con-
gelat

881 Bastonașe de pește

882 Tarte flambate, congelate

883 Salată cu carne, produs gata 
preparat

884 Rulouri cu carne, congelate

885 Salată de pui, cu smântână

886 Lasagne cu legume, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

887 Amestec de legume, congelat

888 Găluște Germknödel, congelat

889 Julien de viţel cu cartofi rași 
Zürich, Produs uscat/sub formă 
de pulbere

890 Gulaș, unguresc

891 Pui dulce-acrișor, congelat

892 Hamburger

893 Friptură de cerb în sos de smân-
tână, congelată

894 Ragu de pui cu ciuperci

895 Mâncare de pui cu tăiţei, produs 
uscat/sub formă de pulbere

896 Terci de cartofi în stil renan, Pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

897 Cartofi gratinaţi

898 Găluște de cartofi (jumătăţi)

899 Salată de cartofi cu maioneză

900 Tăiţei Spätzle cu brânză

901 Ruladă de varză umplută cu 
carne tocată

902 Rulade de varză, gata de gătit, 
congelate

903 Perișoare Königsberg

904 File de somon în foetaj, congelat

905 Lasagne

906 Specialităţi Leipzig, congelate

907 Mâncare de linte cu cârnaţi

908 Specialitate Maultasche, fiartă

909 Nasi Goreng, congelat

910 Salată de tăiţei cu maioneză
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911 Mâncare de tăiţei cu chiftele de 
vită, Produs uscat/sub formă de 
pulbere

912 Ardei capia, umpluţi

913 Legume franţuzești, congelate

914 Legume italienești, congelate

915 Legume mexicane, congelate

916 Clătite

917 Pizza Haiwaii, congelată

918 Pizza Margherita, congelată

919 Pizza Salami, congelată

920 Pizza cu șuncă, congelată

921 Quiche Lorraine, congelat

922 Ravioli cu sos de roșii

923 Ruladă de vită

924 Risotto

925 File de calcan, pane, congelat

926 Găluște, produs preparat

927 Spaghetti alla Carbonara, Pro-
dus uscat/sub formă de pulbere

928 Spaghetti Bolognese

929 Spaghetti Funghi, produs uscat/
sub formă de pulbere

930 Spaghetti cu sos de roșii

931 Costiţe Spare, coapte, congelate

932 Spanac, congelat

933 Rasol tradiţional austriac

934 Salată Waldorf cu maioneză

935 Salată de varză albă cu ulei

936 Salată cu cârnaţi și brânză

937 Găluște cu prune, congelate

938 Inele de ceapă, prăjite

Diverse
939 Drojdie de brutărie, presată

940 Drojdie de bere, uscată

941 Arahide flipsuri

942 Gelatină (gelatină alimenară)

943 Chipsuri de cartofi, sărate, pră-
jite în ulei

944 Sticksuri de cartofi, sărate, pră-
jite în ulei

945 Biscuiţi cracker

946 Pudră pentru budinci, Produs 
uscat/sub formă de pulbere

947 Sărăţele

948 Tofu

949 Chips Tortilla

Pentru înregistrări proprii
950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970
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971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999



15



16

D
S

6
1

_0
4

1
2

_R
O

  
N

e
 r

e
ze

rv
ă
m

 d
re

p
tu

ri
le

 a
su

p
ra

 e
ro

ri
lo

r 
și

 m
o

d
if
ic

ă
ri
lo

r


