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Totul a început în anul 1934….
Istoria Podravka a început în anul 1934 cu o mică fabrică de prelucrare a fructelor, în�ințată de către 
fra�i Wolf în Koprivnica. În 1947, fabrica a devenit proprietatea statului și a preluat numele de Podravka, 
nume pe care îl are și acum. În 1957, au fost produse primele supe care au fost prezentate în toamna 
acelui an, la Târgul din Zagreb. 

Anul 1958 este foarte important pentru dezvoltarea companiei Podravka. Prof.  Zlata Bartl împreună cu 
echipa sa au dat naștere în laboratoarele Podravka produsului Vegeta, care a devenit autoritatea 
absolută pe piața de adaosuri universale pentru mâncare. Un an mai târziu, în 1959, Vegeta a fost lansată 
pe piață și a fost de neoprit în drumul către succes. Având o abordare complet inovatoare în prezentarea 
produselor și aplicând sfaturile bucătarilor renumi�, Vegeta a fost adusă mai aproape de consumator și 
a preluat controlul în poziţia de top pe segmentul de adaosuri universale pentru mâncare. Prin sloganul 
“o singură lingură de Vegeta” dintr-un renumit show TV, Vegeta trăiește și astăzi în conș�ința 
consumatorilor săi �deli în mai mult de 50 de țări din întreaga lume.

Astăzi, Podravka este prac�c o companie interna�onală de food și un lider în partea de Sud-Est a 
Europei. Este într-o con�nuă dezvoltare, fapt ce permite crearea de noi produse de o calitate ce câș�gă 
încrederea consumatorilor din întreaga lume.
În industria alimentară, Podravka este un lider inovator, în special în Europa de Sud-Est, Centrală și de 
Est, și se dezvoltă ca o companie perfect capabilă să furnizeze un răspuns rapid la schimbările din 
mediul de afaceri. Filialele și reprezentanțele sale sunt prezente în 20 de țări din întreaga lume și, în 
afară de aceasta, Podravka are o rețea proprie de distribu�e în 9 țări din Europa Centrală și de Sud-Est și 
fabrici de produc�e în 3 țări.

Simbolul acestei companii este inima, ce exprimă sen�mente profunde: grijă pentru consumator, 
cordialitate, iubire și mobilizare ca răspuns la provocări.

Urmărindu-și misiunea, Podravka oferă consumatorilor săi experiențe culinare inova�ve și solu�i pentru 
o viață sănătoasă. În afară de crearea numeroaselor branduri, câș�garea numeroaselor premii și 
recunoașterea ac�vită�i sale, pentru Podravka, cel mai mare succes este considerat a � loialitatea 
consumatorilor săi.

Produsele Podravka au o calitate superioară și sunt prac�ce și sigure, ca urmare a materiei prime de 
înaltă calitate atent selec�onată, a cunoș�nțelor și proceselor tehnologice moderne. Folosind 
avantajele de la nivel global și local, acestea sunt adaptate la bucătăriile na�onale, respectând 
par�cularită�le gustului local.

Vegeta, supele Podravka, Fant, Lagris, sunt câteva dintre brandurile recunoscute ale acestei companii 
alimentare. Valorile de bază ale companiei Podravka sunt, în afară de aceste branduri, angaja�i săi 
împreună cu cunoș�nțele și experiențele acestora. Astăzi, numărul angaja�lor Podravka a ajuns la 5400. 
Aceș�a, datorită cunoș�nțelor vaste în domeniu, dezvoltă constant numeroase inova�i și produse noi. 

În mai mult de 40 de țări din întreaga lume, numeroși consumatori au recunoscut valoarea Podravka și 
au acordat încredere produselor sale.

Podravka – Always with the heart!



A fost creată în 
1959 și a început 

o adevărată 
revolu�e culinară

AWARDDDDAWARDAWARDAWARDAWWAARDDD

CZECHCCCCZZZZEEEECCCCHHHH

Cu Vegeta, mâncarea este mai gustoasă!
Vegeta este “cea mai bună crea�e croată”, care garantează calitatea ingredientelor alese, având un 
con�nut op�m de sare, o combina�e unică de condimente și legume deshidratate, o combina�e de 
experiențe culinare și ingrediente sănătoase. Vegeta îmbogățește gustul mâncărurilor, transformându-l 
într-unul de neuitat. Este un produs care nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie. O lingură de Vegeta 
va asigura o abundență unică de simțuri.

Bine de ș�ut: 

•    Lider absolut pe piața bazelor pentru 
mâncăruri

•    Completează și reunește caracteristicile 
naturale ale mâncării, fără a domina aroma

•    Experiențe culinare prin numeroasele 
rețete de succes

•    Produs de calitate recunoscut de către 
consumatori și profesioniș� prin 
numeroasele cer��cate și premii câș�gate

•    Și nu uitați… adăugați o lingură cu 
Vegeta la �ecare mâncare!



Vegeta 3 kg: Presăra� Vegeta peste friptură, grătar, pui, peşte şi alte mâncăruri înainte de preparare. Pentru o porţie (250 ml) de mâncare 
�artă sau înăbuşită (supe, sosuri, orez, legume, etc.) adăugaţi o linguriţă (3 g) de Vegeta cu 5 minute înainte de terminarea mâncărurilor. 
Adăugaţi sare dacă este necesar. 

Vegeta 10 kg: Presăra� Vegeta peste friptură, grătar, pui, peşte şi alte mâncăruri înainte de preparare. Pentru o porţie (250 ml) de mâncare 
�artă sau înăbuşită (supe, sosuri, orez, legume, etc.) adăugaţi o linguriţă (3 g) de Vegeta cu 5 minute înainte de terminarea mâncărurilor. 
Adăugaţi sare dacă este necesar.

Vegeta Picant 150 g: Se adaugă 1 linguriță (3 g) de Vegeta Picant la 250 ml (1 porţie) în �mpul gă�rii sau �erberii. Folosiţi Vegeta Picant 
pentru a condimenta diferite �puri de carne sau pește, înainte de preparare. Can�tatea necesară se ajustează după preferinţele 
dumneavoastră. Vegeta Picant completează perfect gustul mâncărurilor sărate și este potrivită în supe, sosuri, tocane, mâncăruri cu carne, 
fasole, preparate mexicane și altele asemenea.

Vegeta Mediteranean 150 g: La orice mâncare �artă sau gă�tă (supe, sosuri, orez, legume, etc.), se adaugă 1 linguriţă de Vegeta 
Mediteranean (3 g) în 250 ml (1 porţie) cu 5 minute înainte de terminarea mȃncărurilor. Dacă este necesar, se adaugă sare. 
Amestecul special de condimente din Vegeta Mediteranean va aduce în mȃncărurile tale aroma și gustul bucătăriei mediteraneene.

Vegeta Borș cu legume 150 g: Adăuga� o lingură 10 g de Vegeta Borș cu legume la un litru de ciorbă spre sfârșitul preparării.

Vegeta 

Cod Nume produs
Unitate

de 
măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere

Baxuri
pe

palet

Termen
de

valabilitate
Caracteris�ci Cod Ean

 
1517RM2 Vegeta 3 kg Buc 3 1 90 24

3678RM Vegeta 10 kg Buc 10 2 24 24

J242RM2 Vegeta Borș cu legume 150 g Buc 0.15 12 85 24

J348RM Vegeta Mediteranean 150 g Buc 0.15 12 85 24

J349RM Vegeta Picant 150 g Buc 0.15 12 85 24

 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:  fără gluten

3 850104 047077

3 850104 219573

3 850104 047107

3 850104 272424

3 850104 225680

Borș  cu legume Vegeta Vegeta Mediteranean Vegeta Picant

Mod de preparare



Îmbogățește 
prepararea 
gulaşului, 
a felurilor 

de mâncare 
cu carne tocată,

cu fasole, etc.

goulashes, beans 

Fant, Fant,... fantas�c!
Mixurile Fant vor îmbogă� experiența dumneavoastră culinară și vor reduce semni�ca�v �mpul de gă�re.
Cu Fant, mesele sunt delicioase, diversi�cate și ademenitoare pentru to�.

Bine de ș�ut:
•   Bază culinară pentru prepararea 
felurilor de mâncare tradi�onale

•   Scurtează �mpul de preparare

•    Garantează calitatea
 
•    Ajută la prepararea  mâncărurilor 
tradi�onale într-o formă modernă.



Fant pentru pleskaviţa, kebab şi hamburgeri 1 kg: Se cântărește can�tatea necesară de Fant și apoi se pune ȋntr-un vas peste care se 
toarnă can�tatea corespunzătoare de apă călduță și se lasă �mp de câteva minute. Se adaugă carnea tocată și se amestecă bine. Din acest 
amestec se prepară pleskaviţa, kebab şi hamburgeri.

Fant pentru carne tocată 1 kg: Se cântărește can�tatea necesară de Fant și apoi se pune ȋntr-un vas peste care se toarnă can�tatea 
corespunzătoare de apă călduță și se lasă �mp de câteva minute. Se adaugă carnea tocată și se amestecă bine. Din acest amestec se 
prepară chi�elele care se prăjesc ȋn ulei ȋncins.

Fant pentru fasole și tocănițe 1 kg: Se cântărește can�tatea necesară de Fant pentru fasole şi tocăniţe şi apoi se pune ȋntr-un vas peste 
care se toarnă can�tatea corespunzătoare de apă călduță. În alt vas se prăjeşte în ulei pance�a sau carnea afumată tăiată cuburi, apoi se 
adaugă fasolea �artă ȋn prealabil şi nesărată. Se adaugă amestecul de Fant peste fasole şi se �erbe �mp de 10 minute. Cu acest amestec pot 
� preparate și diverse tocănițe cu legume.

Fant pentru gulaș și papricaș 1 kg: Pentru gulaş se taie în bucăţi carnea de vită sau porc, apoi se prăjeşte în ulei, adăugând ocazional apă. 
Când carnea este fragedă, se toarnă can�tatea necesară de Fant și se amestecă bine. Adăuga� apoi can�tatea necesară de apă și �erbe� 
�mp de alte 15 minute. La sfârşit se adaugă smântână.

Buc

Buc

Buc

Buc

1

1

1

1

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

45

45

45

45

 
15 1000

1000

1000

1000

18.3

10.8

1.7

1.7

500

7.7

8.3

4.2

66

61

66

33

10

15

15

15

Fant pentru 
fasole și tocănițe

Fant pentru 
gulaș și papricaș

Fant pentru 
pleskcavița, kebab 

și hamburgeri 

Fant pentru 
carne tocată

Cod Nume produs

B827RM Fant pentru fasole și tocănițe 1 kg

B824RM Fant pentru gulaș și papricaș 1 kg

B826RM
Fant pentru pleskavița, kebab 
și hamburgeri 1 kg

B828RM Fant pentru carne tocată 1  kg

Unitate
de 

măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere
Cod Ean

Can�tate 
carne/carne 

tocată/pance�a kg

Can�tate 
fasole kg

Nr. de por�i 
preparate

Fant 
în g

Can�tate 
apă 

calduță litri

Termen
de

valabilitate

3 850104 218279

3 850104 218248

3 850104 218262

3 850104 218286

Baxuri 
pe

palet

Mod de preparare



Bază pentru 
dezvoltarea 

propriei crea�vită�

Bine de ș�ut:
 
•    Economie de �mp

•    Gust bogat și egal al 
mâncărurilor de �ecare dată
 
•    Ambalaje prac�ce

•    Dressingurile permit de �ecare 
dată pregă�rea în moduri diferite a 
salatelor
 
•    Oferă savoare bucătăriilor 
na�onale și interna�onale

•   Viteză și diversitate în preparare

Sosuri și dressinguri
Po� folosi sosurile ca și mese individuale, dar primeș� plenitudinea reală a mâncării dacă o îmbogățeș� 
cu ingrediente care exprimă pe deplin personalitatea ta. Combina�a creatoare a ingredientelor din sos, 
va avea ca rezultat o masă suculentă și delicioasă.



Sos Gravy 500 g : Pentru can�tatea dorită de sos se cântărește concentratul şi se pune ȋntr-un vas cu can�tatea corespunzătoare de apă 
călduță. Se aduce la �erbere amestecȃnd con�nuu și se toarnă amestecul peste carnea gă�tă în prealabil. Acest sos poate � u�lizat pentru a 
îmbunătă� gustul sosurilor locale, sosurilor pentru cotlete, fripturi, cârna� prăji�, carne de pui, pește prăjit și altele asemenea.

Sos de ciuperci 500 g : Pentru can�tatea dorită de sos se cântărește concentratul şi se pune ȋntr-un vas cu can�tatea corespunzătoare de 
apă călduță. Se �erbe amestecȃnd con�nuu 5 minute.  Acest sos poate � pus peste paste, orez, carto�, găluşte, și poate � servit cu carne 
�artă sau prăjită.

Sos brun 500 g : Pentru can�tatea dorită de sos se cântărește concentratul şi se pune ȋntr-un vas cu can�tatea corespunzătoare de apă 
călduță. Se �erbe amestecȃnd con�nuu 3-5 minute.  

Sos vȃnătoresc 500 g: Pentru can�tatea dorită de sos se cântărește concentratul şi se pune ȋntr-un vas cu can�tatea corespunzătoare de 
apă călduță. Se �erbe amestecȃnd con�nuu 3 minute. În cele din urmă, pute� adăuga vin. Astfel, sosul pregă�t se toarnă peste carnea �artă 
sau prăjită. Serviţi cu găluște sau altă garnitură la alegerea dumneavoastră.

 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:

Podravka sosuri și dressinguri

Sos Gravy Sos brun Sos de ciuperci Sos vânătoresc

3 850104 067723

3 850104 067716

3 850104 067747

3 850104 000027

Buc

Buc

Buc

Buc

0.5

0.5

0.5

0.5

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

72

72

72

72

 
15 500

500

500

500

5

3.1

5

3.8

15

15

15

Cod Nume produs

F404RM Sos Gravy 500 g

F405RM Sos de ciuperci 500 g

F403RM Sos brun 500 g

F402MR Sos vânătoresc 500 g

Unitate
de 

măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere
Cod EanCaracteris�ci

5

3.1

5

3.8

Nr. de por�i 
preparate

Concentrat
sos în g

Can�tate 
apă litri

Termen
de

valabilitate

Baxuri 
pe

palet

Mod de preparare



Anual, sunt gă�te 
aproxima�v 

300 de milioane 
de por�i de 

supă Podravka.

 

De la inimă la inimă...
Gustul supelor făcute în casă este cheia cea mai valoroasă a supelor Podravka. Ele sunt sinonimul 
calită�i și fac parte din categoria produselor favorite și apreciate în �ecare bucătărie. Supele lasă loc 
pentru propria crea�vitate prin înalta calitate, gustul intens și modul de preparare ușor și simplu. 
Îmbogă�� supele Podravka cu ingrediente proaspete și ve� ob�ne o adevărată supă făcută în casă, 
preparată repede și ie�n. 

Bine de ș�ut:
 
•    Aproape 60 de ani de tradi�e în 
produc�a de supe

•    Calitate înaltă constantă a 
produselor
 
•    Încrederea consumatorilor și 
bucătarilor din întreaga lume 
pentru produsele Podravka

•    Supele au un gust bogat ca de 
supă făcută în casă
 
•    Supele cremă pot � o bază în 
prepararea sosurilor, tocănițelor și 
lasă loc propriei crea�vită� în 
bucătărie

•    Un pachet poate � folosit în 
prepararea unui număr mare de 
por�i cu economii semni�ca�ve

•   Ambalaje prac�ce



Supă de pui 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa cloco�tă 
corespunzătoare și se amestecă. Fierbeţi la foc mic �mp de 5 minute. Dacă se dorește, se pot adăuga frunze de pătrunjel tocat şi paste.

Supă de vită 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa cloco�tă 
corespunzătoare și se amestecă. Fierbeţi la foc mic �mp de 5 minute. Dacă se dorește, se pot adăuga frunze de pătrunjel tocat şi paste.

Supă vieneză 1 kg :Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă cu paste și chi�eluțe din 
�cat și se pune ȋntr-un vas cu apa cloco�tă speci�cată. Fierbeţi ușor �mp de 10, minute amestecȃnd ocazional.

Supă franceză 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă cu paste și se pune ȋntr-un 
vas cu apa cloco�tă necesară. Fierbeţi la foc mic �mp de 15 minute amestecȃnd ocazional.
Supă de primăvară 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă cu paste și se pune 
ȋntr-un vas cu apa cloco�tă speci�cată. Fierbeţi la foc mic �mp de 5-10 minute, amestecȃnd ocazional.
Supă minestrone 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa călduţă 
și se amestecă până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi �mp de 10-15 minute, amestecȃnd ocazional.
Supă cremă slavonă 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă cu paste, se pune în 
volumul corespunzător de apă călduță și se amestecă până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 15 minute într-o oală pe 
jumătate acoperită, amestecȃnd ocazional.
Supă dalmată 1.5 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa cloco�tă 
corespunzătoare și se amestecă. Fierbeţi la foc mic �mp de 10 minute, amestecȃnd ocazional.

Mod de preparare

 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:

Supe

Supă de primăvară Supă minestrone Supă cremă slavonă Supă dalmată 

Supă de pui Supă de vită Supă vieneză Supă franceză

B724RM Supă de pui 1 kg

B722RM Supă de vită 1 kg

B723RM Supă franceză 1 kg

B865RM Supă vieneză 1kg

B721RM Supă de primăvară 1 kg

B866RM Supă minestrone 1 kg

B719RM Supă cremă slavonă 1 kg

B720RM Supă dalmată 1,5 kg

3 850104 217241

3 850104 217227

3 850104 218651

3 850104 217234

3 850104 217210

3 850104 218668

3 850104 217197

3 850104 217203

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

1

1

1

1

1

1

1

1.5

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

45

45

45

45

 
15 1000

1000

843

1000

1000

687

1000

1500

313

157

15

15

15

45 15

45 15

45 15

45 15

45

45

14.5

18.5

17

12.5

10.5

25

Cod Nume produs
Unitate

de 
măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere
Cod Ean

180

180

57

62

68

50

42

100

Nr. de por�i 
preparate

Concentrat
supa în g Paste/g Chi�eluțe 

în g
Apă 

în litri

Termen
de

valabilitate

Baxuri 
pe

palet
Caracteris�ci



Supă cremă 
de legume

Supă cremă 
de ciuperci 

Supă cremă 
de ciuperci champignon

Supă cremă 
de conopidă 

Supă cremă 
de praz

Supă cremă 
de roșii

Supă cremă 
de sparanghel

Supă cremă 
de broccoli 

Supe

 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:

B734RM Supă de legume 1 kg

B737RM Supă cremă de ciuperci 1 kg

B727RM Supă cremă de conopidă 1 kg

B726RM Supă cremă  de ciuperci 
champignon 1 kg

B725RM Supă cremă de praz 1 kg

B738RM Supă cremă de roșii 1,5 kg

B736RM Supă cremă de sparanghel 1 kg

B735RM Supă cremă de broccoli 1 kg

3 850104 217340

3 850104 217371

3 850104 217265

3 850104 217272

3 850104 217258

3 850104 217388

3 850104 217364

3 850104 217357

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

1

1

1

1

1

1.5

1

1

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

45

45

45

45

45

45

45

45

15

15

15

15

15

15

15

15

1000

1000

1000

1000

1000

1500

1000

1000

45

15

9.2

14.5

12.5

18.75

14.5

10.2

2.3

2.7

Cod Nume produs
Unitate

de 
măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere
Cod EanLapte 

în litri

180

60

46

56

50

75

56

54

Nr. de por�i 
preparate

Cocentrat 
supă în g

Apă 
în litri

Termen
de

valabilitate

Baxuri 
pe

palet
Caracteris�ci

Supă cremă de ciuperci 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 7 minute, amestecȃnd con�nuu. La sfârşit 
pute� adăuga 1 lingură de smȃntȃnă la 1 litru de supă.

Supă de legume 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa cloco�tă 
corespunzătoare și se amestecă. Fierbeţi la foc mic �mp de 3 minute.

Supă cremă de ciuperci champignon 1 kg: Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea speci�cată de concentrat pentru supă, se
pune în volumul corespunzător de apă călduță și se amestecă cu un tel pȃnă cȃnd supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi uşor �mp de 5 minute, 
amestecȃnd con�nuu. Apoi se adaugă laptele, se amestecă și se lasă pȃnă dă ȋn clocot supa.

Supă cremă de conopidă 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 10 minute, amestecȃnd con�nuu. 
Supă cremă de praz 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 15 minute, amestecȃnd con�nuu. 

Supă cremă de roșii 1.5 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 7 minute, amestecȃnd con�nuu. 

Supă cremă de sparanghel 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn 
apa călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 5 minute, amestecȃnd con�nuu. 

Supă cremă de broccoli 1 kg: Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 8 minute, amestecȃnd con�nuu.  Apoi se 
adaugă volumul corespunzător de lapte, se amestecă și se lasă pȃnă dă ȋn clocot supa.

Mod de preparare



Supă cremă de mazăre Supă cremă de legume Fond de pește

Supe

 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:

B730RM Supă cremă de mazăre 1 kg

B729RM Supă cremă de legume 1 kg

B864RM Fond de pește 1 kg

J032RM Supă cremă de fasole 1 kg

3 850104 217296

3 850104 217302

3 850104 270321

3 850104 218644

Buc

Buc

Buc

Buc

1

1

1

1

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

6 buc./bax

45

45

45

45

 
15 1000

1000

1000

1000

12.5

12.5

12.5

45

15

15

15

Nume produs
Unitate

de 
măsură

Can�tate
kg

Mod 
de 

dispunere
Cod EanCaracteris�ci

50

50

50

180

Nr. de por�i 
preparate

Concentrat
sos in g

Apă litri
Termen

de
valabilitate

Baxuri 
pe

palet

Supă cremă de mazăre 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 7 minute, amestecȃnd con�nuu. 

Supă cremă de legume 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 10-15 minute, amestecȃnd constant. 

Supă cremă de fasole 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru supă şi se pune ȋn apa 
călduţă și se amestecă cu un tel până când supa ȋncepe să �arbă. Fierbeţi la foc mic �mp de 10 minute, amestecȃnd con�nuu. Supa cremă 
de fasole poate � îmbogă�tă cu o varietate de produse din carne (slănină afumată, cârna� etc.)

Fond de pește 1 kg : Pentru numărul dorit de por�i se cântărește can�tatea necesară de concentrat pentru fond şi se pune ȋn apa cloco�tă 
corespunzătoare și se amestecă. Fierbeţi la foc mic �mp de 3 minute. 

Mod de preparare



Bine de ș�ut:
•    Cereale premium selectate

•    Cerealele decorticate și 
leguminoasele sunt o sursă 
excelentă de vitamine și minerale 
B, K, P, Mg și Fe

•    Standardele ridicate de 
prelucrare și produc�e garantează 
conservarea nutrien�lor

•    Produse cu valori nutritive 
excep�onale

•    Excelente în prepararea 
diferitelor feluri de mâncare

Orez, leguminoase și garnituri
Legumele ra�nate, cerealele decor�cate și orezul sunt produse Podravka de înaltă calitate, atent 
selec�onate și bogate în nutrien� și reprezintă o valoroasă sursă de vitamine, minerale și �bre.

Garnitură delicioasă
pentru 

�ecare masă.



 pentru vegetarieni    Caracteris�ci:  fără gluten

Orez, leguminoase și garnituri

C041CZ Orez cu bob rotund decojit 5 kg

C737CZ Orez cu bob lung decojit 5 kg

C731CZ Orez cu bob lung pre�ert 5 kg

C005CZ Orez Basma� 5 kg

C006CZ Orez Jasmine 5 kg

CA29HR Orez Basma� 1 kg

CA30HR Orez Sushi cu bob rotund decojit 1  kg

CA24HR Hrișcă decojită 1 kg

C002CZ Fasole albă bob mare 5 kg

C003CZ Fasole pestriță deschisă 5 kg

C004CZ Fasole roșie 5 kg

C142CZ Năut 5 kg

C403CZ Piure de carto� 3 kg ( 3 pungi de 1  kg )

C173CZ Piure de carto� cu lapte 3 kg

8 594004 493187

8 594004 493439

8 594004 490186

8 594004 491312

8 594004 490070

8 594004 496607

8 594004 496638

8 594004 496522

8 594004 490681

8 594004 490575

8 594004 492203

8 594004 493149

8 594004 494658

3 850104 219375

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

5 1 120
 

24 200 71

5 1 120 18 200 85

5 1 120 18 200 71

5 1 120 18 200 71

5 1 120 18 200 71

1 6 84 18 - -

1 6 84 18 - -

1 6 84 18 - -

5 1 120 18 300 45

5 1 120 18 300 45

5 1 120 18 300 45

5 1 120 18 300 45

3 1 120 12 200 140

3 1 120 12 200 82
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Orez cu bob lung decojit 5 kg: Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez, sunt necesare cel pu�n 
2,5 căni de apă). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 14-17 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă și 
se servește.

Orez cu bob lung pre�ert 5 kg: Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez, sunt necesare cel pu�n 
2.5 căni de apă ). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 20-25 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă 
și se servește.

Orez Basma� 5 kg : Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez, sunt necesare cel pu�n 2.5 căni de 
apă). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 10-12 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă 
și se servește.

Orez Jasmine 5 kg : Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez, sunt necesare cel pu�n 2.5 căni de 
apă). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 10-15 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă 
și se servește.

Orez cu bob rotund decojit 5 kg : Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez sunt necesare cel pu�n 
2,5 căni de apă). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 15-20 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă 
și se servește.

Orez Basma� 1 kg : Se spală bine cu apă și apoi se pune la �ert în apă sărată (pentru o ceașcă de orez, sunt necesare cel pu�n 2.5 căni de 
apă). Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 10-12 minute la foc mic până când orezul devine moale. Se strecoară de apă și se 
servește.

Orez Sushi cu bob rotund decojit 1 kg : Se spală bine orezul cu apă (de 7 ori - până când apa rămâne curată). Se pune orezul în vas cu apă 
rece  (pentru o ceașcă de orez, este necesar cel pu�n 1 cană de apă) și se aduce la �erbere. Se �erbe în vas acoperit �mp de aproxima�v 
1 5 minute la foc mic. Se pune sare în apă după gust. Lua� vasul de pe foc și lăsa� orezul să se odihnească pentru aproxima�v 5 minute. 
Se strecoară de apă și se folosește orezul pentru prepararea sushi.

Hrişca decojită 1 kg : Spăla� bine hrișca. Pune� hrișca într-o oală cu apă cloco�tă și �erbe� până când se înmoaie (10-15 minute).

Mod de preparare



Fasole albă bob mare 5 kg : Pune� la înmuiat în apă călduță �mp de 12 ore fasolea sortată și spălată în prealabil și apoi �erbe� până când 
aceasta s-a înmuiat bine. Înainte de �nalul �erberii se adaugă sare după gust.

Fasole pestriță deschisă 5 kg: Pune� la înmuiat în apă călduță �mp de 4 ore fasolea sortată și spălată în prealabil și apoi �erbe� până când 
aceasta s-a înmuiat bine. Înainte de �nalul �erberii se adaugă sare după gust.

Fasole roşie 5 kg: Pune� la înmuiat în apă călduță �mp de 4 ore fasolea sortată și spălată în prealabil și apoi �erbe� până când aceasta s-a 
înmuiat bine. Înainte de �nalul �erberii se adaugă sare după gust.

Năut 5 kg: Pune� la înmuiat în apă călduță �mp de 12 ore năutul sortat și spălat în prealabil și apoi �erbe� până când năutul s-a înmuiat 
bine şi adăuga� sare după gust înainte de �nalul �erberii.

Piure de carto� 3 kg : Pentru 1 kg de produs gata preparat - În 3,5 l de apă �erbinte (aproxima�v 90°C)  şi în 2 l de lapte �erbinte 
(aproxima�v  90°C) adăugaţi 156 g de unt şi 45 g de sare. După ce untul se topeşte, se adaugă treptat 1 kg de fulgi de carto� amestecând 
uşor şi se lasă 1 minut. După aceea se amestecă din nou până la omogenizare. În �mpul preparării, piureul nu se bate.
Piureul de carto� gata preparat poate � îmbunătă�t adăugând ceapă prăjită și pătrunjel proaspăt tocat.

Piure de carto� cu lapte 3 kg: Pentru 1 kg de produs gata preparat - În 4,5 l de apă �erbinte (aproxima�v 90°C) adăugaţi 115 g de unt şi 35 
g de sare. După ce untul se topeşte, se adaugă treptat 1 kg de fulgi de carto� amestecând uşor şi se lasă 1 minut. După aceea se amestecă din 
nou până la omogenizare. În �mpul preparării, piureul nu se bate.

Orez Jasmine

Fasole roşie Năut

Piure de carto� 

Fasole pestriţă deschisă

Piure de carto� cu lapte

Orez cu bob rotund decojit Hrişcă decojităOrez sushi cu bob rotund decojitOrez basma� 1kg

Orez cu bob lung decojit Orez cu bob lung pre�ert Orez Basma� 5kg

Fasole albă cu bob mare



 

•     Best Buy Award - raportul preț – calitate cel mai bun pentru consumatorii croa�
•     Qudal - cel mai bun simbol pe termen lung pentru cea mai bună calitate 
•     Trusted Brands Croa�an – cel mai de încredere brand
•     Superior Taste Award – produse cu cea mai înaltă calitate 
•     Superbrands – cel mai bun brand din categorie
•     CROPAK – premiul pentru cel mai bun ambalaj
•     SIAL d’Or – premiul pentru produse inovatoare și a�ngerea succesului în cea mai scurtă perioadă.

Produsele noastre au fost recunoscute 
și recompensate

LINO

Natural și delicios
Sănătos, delicios,  de cea mai bună calitate, oferă corpului vitaminele și mineralele necesare. O masă bine 
echilibrată, ușoară și simplu de pregă�t. Nu con�ne conservan�, coloran� și nici adi�vi. Lino Lada este un 
ingredient ideal pentru deserturi și pentru un mic dejun delicios și bogat în lapte și alune. O pute� găsi în 
variantele de: 50 g, 2,5 kg si 10 kg .

Alte categorii Gastro din Portofoliul Podravka:

Lino Lada duo

DOLCELA

A�ngerea dulce a fanteziei
Dolcela vă oferă tot ceea ce ave� nevoie pentru a vă folosi fantezia în toate crea�ile dulci. Prepararea 
ușoară, rapidă și economică a diferitelor dulciuri ajută la servirea acestora ca atare sau combinate în mai 
multe rețete.

Cremă pentru tortTiramisu Praf de copt Cremă Parfait

Budincă de ciocolată Budincă de căpşuniBudică de vanilie



Varietatea de arome a ceaiurilor vă permite să oferi� clien�lor dumneavoastră băutura supremă. 

Eva
Din inima mării

Produsele Eva din pește oferă o adevărată plăcere din adâncurile mării. Acestea sunt preparate din cele 
mai bune bucă� de pește și sunt bogate în proteine valoroase ce con�n aminoacizi și minerale esen�ale.

Pate din ton Ton în ulei vegetal

Ceaiuri

Ceai de muşeţel

Ceai de merişoare

Ceai de măceşe Ceai indian

Ceai de măr cu scorţişoarăCeai de tei cu lămâieCeai de prune

Ceai verde



Podravka în străinătate

Always with the heart!

Podravka d.d.
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Podravka Romania
Splaiul Unirii nr.4, Tronson 2, Bl. B3, Et. 2, Ap. 4-5,  
Sector 4, Bucureș�Tel.: 0040-21-311.45.07/08; 
Fax: 0040-21-311.45.09

Marathon
Sos. Bucureş� – Urziceni
Com. Afumaţi, nr.89, jud. Ilfov, Romania 
Tel: 021 351.31.93, 351.31.94, 351.31.95; 
Fax: 021 351.31.96, 315.79.23

Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica 
Croaţia 
+385 48 651 204


