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fructe deshidratate și confiate,
produse oleaginoase, condimente,
ingrediente pentru patiserie
Răsfățuri savuroase pe gustul tuturor

Meniu

Despre

Companie
Compania Orlando Import Export
2001 are ca obiect de activitate
procesarea, condiționarea, ambalarea și comercializarea produselor
din fructe deshidratate și confiate,
produse oleaginoase, condimente,
ingrediente pentru patiserie și
cofetărie - precum esențe, mirodenii
și arome, produse zaharoase.
Orlando este companie certificată
ISO 9001-2000, IFS, ISO 14001 2004, ISO 18001 -2007, BSCI și are
un Management integrat al Calității.

Investițiile realizate pentru tehnologii de procesare și ambalare,
strategiile de piață și atenția pentru
nevoile clienților finali sunt ingredientele succesului acestei companii
care este lider de piață în domeniul
ambalării fructelor deshidratate și
confiate și unul dintre cei mai importanți operatori din domeniul produselor oleaginoase.

Unitatea de procesare proprie
companiei este în funcțiune cu:
* Hale de procesare și condiționare a fructelor deshidratate,
semințelor, nucilor, condimentelor și a produselor pentru
cofetărie și patiserie
* Mijloace de producție moderne, echipamente specifice
desfășurării activității de procesare
* Depozite dedicate
* Portofoliu de clienți și contracte cu clienții societăți
comerciale, comercianți cu amănuntul către care livrează
producția realizată în cadrul unității
* cifra de afaceri a fost realizată în ultimii 3 ani în majoritate
din procesarea și vânzarea fructelor.

2019

Fabrica se întinde în
prezent pe o suprafață de
8.900 mp și este în plin
proces de extindere.
Suprafața fabricii
Suprafața de producție
Suprafața de depozitare
Birouri

8.900 m2
2.000 m2
6.400 m2
500 m2
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Un sfert de secol de
gusturi rafinate, calitate
și experiență
“Cu ocazia aniversării a 25 de de activitate, brandul Orlando’s îşi
reînnoieşte promisiunea de a oferi dăruire, profesionalism şi promptitudine!
Fiind o companie 100% românească, ne bucurăm să sărbătorim alături de
români un sfert de secol de gusturi rafinate, calitate și experienţă. Împreună
vom scrie povestea următorilor ani, vom provoca competiţia şi vom da
măsura valorii noastre!”
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Despre noi
Importăm materii prime din peste 80
de țări
Folosim
tehnologii
de
ultimă
generație; Avem sisteme de producție
avansate și sisteme de ambalare cu
mare precizie
* Fabrică proprie cu 3 secții dedicate:
> de procesare, coacere și asezonare
produse oleaginoase
> produse zaharoase,
> condiționare fructe deshidratate,
produse oleagioase, condimente și
produse zaharoase
* O suprafață de depozitare de 6.400
m2 desfășurată în depozite dedicate
materiilor prime, semifabricatelor și
produselor finite
* Transportăm și livrăm zilnic 100 tone
de marfă
* Avem propriul departament de
analiză și cercetare
* Deținem propriul laborator de
cercetări calitative și determinăm
direct caracteristicile organoleptice
ale produselor recepționate sau
procesate;
Departamentul
de

Asigurarea și Controlul Calității
produselor supraveghează ca sistemul
de calitate să fie aplicat în toate fazele
procesului de dezvoltare, producție și
distribuție
* Asigurăm trasabilitaea produselor sisteme de înregistrare date destinate
să urmărească fluxul produselor de
la recepție la distribuție, atributele
produselor pe lanțul de procesare sau
distribuție dându-ne posibilitatea să
diferențiem și să vindem alimente cu
atribute de calitate garantată
Avem
Sistem
integrat
*
management al calității

de

* Întreaga activitate este în acord
cu legislaţia în vigoare și cu cele mai
avansate standarde GMP. Standardul
GMP (Good Manufacturing Practice),
susținut prin Sistemul de Management
al Calității, este prezent în toate
etapele procesului de fabricație și
garantează calitatea și siguranța
produselor din portofoliu
* Oferim profesionalism, excelență
* Soluții pentru alimentele de mâine
* Ne îmbunătățim continuu

Compania a adoptat un model
tradițional de afaceri care se
bazează pe obiective realizate cu
seriozitate și dăruire, având ca
rezultat dezvoltarea constantă a
activității și diversificarea continuă
a gamei de produse.

Strategia de
dezvoltare include
* modernizarea și dezvoltarea
unității
de
procesare
existentă prin achiziții de
echipamente, sisteme de
condiționare
a
materiei
prime, sisteme de control a
alimentelor și supraveghere,
informatizarea proceselor de
producție și control și gestiune
automatizată.
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Investițiile propuse au scopul de
a crește eficiența economică și
productivitatea prin îndeplinirea
obiectivelor tehnice, economice,
financiare și de mediu:
* Creșterea capacității de procesare prin achiziția de mașini/echipamente
performante pentru procesarea materiei prime, cu 72% la finalul
implement[rii proiectului față de referință.
* Creșterea nomenclatorului de produse atât prin diversificarea formelor
de ambalare utilizând noi formate și dimensiuni de pungi cât și prin
creșterea varietății sortimentale a materiilor prime utilizate în formă de
semifabricate mixate și/sau procesate.
* Creșterea capacității de control intern pentru siguranța alimentară prin
achiziția unor sisteme performante de detectare a metalelor în procesul
de producție.

Partenerii
noștri
Dezvoltăm parteneriate cu toți
retailerii moderni din România,
suntem implicați în proiectele
internaționale derulate de aceștia
(Kaufland, Metro) și avem acoperire
națională în retailul tradițional.
Colaborarea
cu
partenerii
noștri are la bază prezența în
toate rețelele de magazine
atât a mărcilor noastre proprii,
Orlando’s, Nutco Fresh și Oblio,
cât și dezvoltarea mărcilor „Privat
Label” pe toate cele 4 categorii:
fructe deshidratate și confiate,

oleaginoase,
condimente
ingrediente pentru patiserie.

și

Direcțiilestrategicedecomercializare
au la bază de asemenea extinderea
activității în domeniul industrial,
cu adresabilitate directă către toți
operatorii din segmentul producției
alimentare și industriilor conexe.
Urmărim activarea rapidă a relațiilor
comerciale cu retaileri de pe piața
externă. Astăzi avem parteneri în țări
precum: Germania, Spania, Ucraina,
Lituania, Italia, Belgia. Vietnam.
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Clienții noștri
Dorim să fim întotdeauna prima opțiune
a consumatorilor și să le depășim
așteptările de fiecare dată, oferind
produse cu un gust deosebit pentru
bucuria de a mânca sănătos. Orlando
și-a propus să vină în întâmpinarea
nevoilor consumatorilor cu produse
naturale, bogate în nutrienți, cu
adevărat savuroase, aduse de pe toate
meridianele lumii.

Noi considerăm că produsele
noastre sunt cunoscute pentru că
ne ascultăm cu atenție consumatorii
si răspundem nevoilor acestora.
Drept urmare, echipa noastră de
specialiști lucrează constant pentru
crearea unor noi produse delicioase
care să răspundă asteptarilor
si gusturilor clienților, aflate în
continuă schimbare.

Oferim clientilor nostri, zilnic, produse
remarcabile. Unii oameni le numesc
semințe, nuci și fructe uscate. Dar
nouă ne place să le numim Beneficii:
preocuparea noastră este să livrăm
produse excepționale, cu valoare
adaugată, de care consumatorii pot
beneficia în mod adecvat.

• Vrem să fim alături de clienții noștri,
să fim mai buni și să răspundem
nevoilor lor

Scopul nostru este să dezvoltăm
produse gustoase și de înaltă calitate,
în corelație cu creșterea sustenabilă a
companiei.

• Să fim la curent continuu cu cele mai
noi tehnologii
• Să oferim un răspuns rapid atunci
când e necesară adaptarea la nevoile
pieței
• Să îmbunătățim procedurile de
calitate

Design de ambalaj
Design-ul ambalajelor produselor comercializate crează un puternic
impact vizual la raft, subliniind și crescând gradul de atractivitate pentru
produsele expuse.

MISIUNE
Promovarea unui stil de viață echilibrat
Orlando este o companie fondată cu
următoarele valori de bază:
* Calitatea și produse alimentare sigure: parametri esențiali
pentru durabilitatea afacerii noastre.
* Respectarea mediului înconjurător: pentru a favoriza
dezvoltarea întregii societăți.
Anul acesta compania Orlando împlinește 25 de ani de prezență pe
piaţă. De-a lungul celor 25 de ani Orlando a demonstrat că merită
încrederea şi fidelitatea clienţilor săi şi a pus la dispoziţia acestora o
gamă variată de produse.

valori
Realizările noastre sunt construite pe o bază solidă cu valori
fundamentale care inspiră integritate, angajamentul față de
clienți și dorinta de a fi cei mai buni în tot ce facem.

PortfoliU
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Orlando's
Savoarea intensă a produselor Orlando’s
ne aduce aromele proaspete a celor mai
bogate livezi și grădini din lume.
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Fiecare brand dispune de o gamă largă de sortimente:

Excellence

Dessert

Snack

Natural

Fructe deshidratate super moi,
din regiuni celebre

Fructe deshidratate și confiate,
cocktail-uri

Semințe și oleaginoase procesate,
(prăjite, coapte, cu sare, ușor sărate sau
nesărate)

Fructe deshidratate, semințe și
oleaginoase crude, mixuri de fructe
deshidratate și oleaginoase crude,
mixuri de oleaginoase crude

Expert

Flavor & Savor

Fancy

Bio

Bunătăţi pentru bucătari
profesionişti şi pasionaţi de
bucătărie

Condimente

Delicii pentru patiserie și cofetărie,
produse zaharoase, ornamente și
esențe

Produse oleaginoase neprocesate
sau coapte cu sare și fructe

XL

Shot to Go

Maestro

Produse oleaginoase neprocesate
sau coapte cu sare

Mixuri de fructe
deshidratate, semințe

Pudre și granule (gamă destinată
special zonei de cooking)
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Excellence
Pornește într-o călătorie a gusturilor exotice cu
fructe deshidratate din livezi și zone celebre
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Prune Super Moi
Deshidratate,
fără Sâmburi

Smochine de
Aydin Super Moi,
Deshidratate

Prunele Orlando’s Excellence Super Moi
Deshidratate au o aromă excelentă.
Cu o textură catifelată și un gust
dulce-acrișor, sunt o sursă de vitamina
A, minerale și nutrienți ce asigură
și protecție antioxidantă. Prunele
Excellence Orlando’s sunt gustarea
ideală pentru toate vârstele.

Smochinele Orlandos’s Excellence de
Aydin au un gust și o aromă speciale,
sunt super moi și conferă savoare
și plăcere consumatorilor. Au valori
nutriționale ridicate, sunt natural
bogate în vitamina B6 și, pe lângă fibre,
conțin minerale precum potasiu, calciu,
magneziu.

Gramaj: 200g

Gramaj: 200g

Cod EAN: 5941764003829

Cod EAN: 5941764002143

Pastă de măsline
cu smochine
Pasta de măsline cu smochine seamănă (dar nu
răsare) cu o rețetă specifică din sud-vestul Franței
(regiunea Provence), și anume, cu tapenade.

vezi rețeta
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#orlandoslabirou

Caise de Malatya
Super Moi, Deshidratate,
fără Sâmburi

Curmale Deglet Nour
Super Moi, Deshidratate,
fără Sâmburi

Caisele Orlando’s de Malatya sunt moi
și savuroase, o adevarată plăcere să le
consumi. Sunt natural bogate în vitamina A
și E, fibre și potasiu, conțin un număr mare
de antioxidanți cu beneficii importante
pentru sănătate, asigurând un aport
nutrițional ridicat.

Curmalele Orlando’s Excellence Deglet Nour
au un gust aromat, specific, ce le diferențiază
de toate celelalte soiuri, cu o dulceață subtilă,
care răsfață până și cele mai rafinate gusturi.
Aroma puternică, parfumul și textura foarte
moale le conferă o savoare aparte. Pe lângă
proprietățile organoleptice excepționale,
curmalele sunt bogate în fibre, potasiu,
conținând vitaminele A, B și minerale.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764000330

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764011527
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Dessert

Când vrei ceva
dulce de care
să te bucuri
fără regrete,
alege fructele
deshidratate
Orlando’s
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Curmale Delicatese
Deshidratate, Natural
Uscate, fără Sâmburi

Curmale Premium
Natural Uscate,
fără Sâmburi

Orlando’s Curmale Delicatese deshidratate fără
sâmburi reprezintă desertul tău zilnic, gustos
și sănătos. Conțin o cantitate considerabilă de
microelemente: fier, fosfor, cupru, magneziu,
calciu, potasiu și mangan, precum și aminoacizi
cu proprietăți benefice asupra organismului.

Răsfață-ți simțurile cu delicioasele curmale
atât de suculente de parcă abia au fost culese
din palmier. Curmalele de la Orlando’s sunt
natural uscate și conțin vitaminele A și K, fibre
alimentare, cupru, magneziu și mangan.

Gramaj: 200g

Gramaj: 250g

Cod EAN: 5941764014153

Cod EAN: 5941764003652

Curmale Super Savuroase
Natural Uscate, cu sâmburi
Curmalele Orlando’s Super Savuroase cu
Sâmburi au un gust deosebit, dulce și fin.
Consumul regulat îți asigură beneficii esențiale
pentru sănătate datorate compoziției speciale în
uleiuri esențiale și totodată un efect energizant
puternic, prin conținutul de fructoză și glucoză,
vitamina B6, niacină, acid pantotenic și
riboflavină.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764000767
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000750
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Smochine Super Savuroase
Natural Uscate

Smochine Delicatese
Natural Uscate

Smochine Premium
Natural Uscate

Smochinele Orlandos’s Super Savuroase natural
uscate satisfac orice poftă de ceva dulce și
sănătos, reprezentând adevărate surse de
sănătate și energie. Conțin vitamine și calciu,
fibre, potasiu, polifenoli, flavonoide, magneziu,
fier. Adorate de copii și adulți, smochinele de la
Orlando’s aduc pofticioșilor aroma originară din
Orientul Mijlociu și Vestul Asiei.

Smochinele Orlandos’s Delicatese Natural
Uscate dispun de nutrienţi cu efecte benefice
pentru sănătate, fiind surse vegetale prețioase
de vitamine și minerale: vitamina A, B1, B2,
calciu, fier, fosfor, mangan, sodiu, potasiu, betacaroten și flavonoide.

Smochinele Orlando’s Super Savuroase Natural
Uscate sunt o gustare extrem de delicioasă
bogată în calciu și fier. Smochinele Orlando’s
asigură de asemenea aport de potasiu,
magneziu, mangan și fosfor, dar și vitamina K și
vitamine multe din complexul B (B6, riboflavina
și tiamina).

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002167

Gramaj: 550g
Cod EAN: 5941764014306

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764022080

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764002150

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764011787
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Budincă
de chia cu
rodie și
piure de caise
Budinca de chia cu rodie și piure
de caise este desertul ideal
pentru zilele caniculare de vară.
Este o rețetă delicioasă, de care
vă veți îndrăgosti de la prima
linguriță.

vezi rețeta

Caise Premium
Deshidratate,
fără Sâmburi

Caise Super Savuroase
Deshidratate

Caise Delicatese
Deshidratate

Caisele
Premium
Orlando’s
Deshidratate fără Sâmburi se pot
consuma sub formă de gustări între
mese sau în salate, deserturi și alte
rețete dulci. Indiferent de forma de
consum, gustul deosebit este un
argument hotarâtor pentru a le alege.

Caisele Super Savuroase Orlando’s
Deshidratate
sunt
alternativa
sănătoasă și mai ales delicioasă
pentru gustările dintre mese. Caisele
Savuroase Deshidrate conțin fibre
alimentare, potasiu, vitamina A, C, B
și beta-caroten, fructoză, vitamine și
minerale care pot fi ușor asimilate de
organism.

Caisele
Delicatese
Orlando’s
Deshidratate reprezintă modul natural
și sigur de consum în toate anotimpurile
și au o concentrație ridicată de minerale
- fier, magneziu, potasiu, calciu, fosfor,
cupru, iod și elemente rare. Caisele
Delicatese sunt desertul ideal, dar mai
ales gustarea sănătoasă, demonstrând
atribute esențiale pentru menținerea
sănătății.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764014146

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000361

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764011916

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764011770

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000323
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Stafide Brune Super
Savuroase din Struguri
fără Sâmburi

Stafide Aurii
Super Savuroase
din Struguri fără Sâmburi

Stafide Aurii Jumbo
din Struguri fără Sâmburi

Stafidele Brune Super Savuroase Orlando’s din
struguri fără sâmburi sunt extrem de delicioase și
sănătoase, fiind îmbinarea perfectă dintre gustul plin
de savoare și efectele pozitive asupra organismului.
Pe lângă fier, potasiu și magneziu, Stafidele Brune
Orlando’s sunt bogate în fructoză, fibre, precum și
aminoacizi și minerale (boron).

Stafidele Aurii Super Savuroase Orlando’s din
Struguri fără sâmburi sunt alternativa sănătoasă
pentru gustările dulci și ingredientul perfect pentru
orice rețetă gourmet. Conțin potasiu, fier, cupru,
magneziu, bor, calciu, vitamine, precum și glucoză,
fructoză, arginină și fibre.

Stafidele Aurii Jumbo Orlando’s din struguri fără
sâmburi oferă gustul bogat al soarelui mediteranean
și textura specială a soiului viticol Sultana. Stafidele
Jumbo de la Orlando’s sunt gustările perfecte pentru
momentele importante ale zilei. Conțin fier, potasiu,
magneziu, fibre și sunt bogate în antioxidanți și
fructoză.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764002235

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764002303

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764003942

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002228

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002297

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764002310

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764002211

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764002280

#gustulorlandos

Meniu

Prune Delicatese
Deshidratate, fără Sâmburi
Prunele Delicatese Deshidratate Orlando’s
bogate în fibre și antioxidanți reprezintă gustarea
aromată și plăcută pe care vrei să o consumi în
toate momentele zilei. Conțin glucide, fier, acizi
organici, vitamine și nutrienți. Delectează-te
cu Prunele Delicatese de la Orlando’s pline de
savoare, dulci și suculente, perfecte pentru o
alimentație sănătoasă.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764014139

Prune Premium
Deshidratate,
fără Sâmburi
Prunele Deshidratate Orlando’s sunt
un mod facil și delicios de a aduce în
alimentație un aport important de
vitamina A, B1, B2, vitamina C, calciu,
fier, potasiu și acizi organici. Calitățile lor
nutritive te conving să le consumi atât în
formă de gustări dulci cât și în preparate
sau diete.

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764004437

Meniu

Merişoare Super
Fructe Confiate
Merișoarele Super Fructe Orlando’s sunt
depozite de vitamine și minerale. Gustul
delicat și aroma puternică se combină întrun mod sănătos pentru a forma gustarea
perfectă. Dintre toate superfructele,
Merișoarele de la Orlando’s conțin tanini,
flavonoide și antioxidanți, ceea ce le
transformă în importante arme de apărare
în sprijinul creșterii imunității.

Gramaj: 80g
Cod EAN: 5941764020734
Gramaj: 180g
Cod EAN: 5941764013903
Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764015914

Crostini cu cremă de brânză
și chutney de merișoare
Crostini cu cremă de brânză și chutney
de merișoare, o alegere ideală de
mini-aperitive,
perfecte
pentru
mesele festive, de sărbători, cu ocazia
zilelor de naștere sau pur și simplu ca
mici gustări, servite fără nicio ocazie

specială. Crostini sunt aperitive
tradiționale din Italia, care au la bază
felii de pâine prăjită sau rumenită la
cuptor și care pot fi pregătite cu cele
mai simple ingrediente, până la cele
mai complicate și sofisticate.

vezi rețeta
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Goji Super Fructe
Deshidratate

Cătină Super Fructe
Deshidratate

Ghimbir Confiat
bucăţi

Aloe Vera Super
Savuroase Confiate

Super Fructele Goji Orlando’s sunt valoroase
pentru sănătatea ta prin conținutul de
vitamine, minerale polizaharide și uleiuri
esențiale. Având calități incontestabile,
consumul regulat aduce beneficii de
sănătate
datorită
conținutului
de
antioxidanți și proteine.

Cătina Super Fructe Orlando’s este plină
şi de vitaminele A, B, E, K, dar şi de fosfor,
potasiu, magneziu, fier. În plus, Cătina de
la Orlando’s conţine aminoacizii şi acizii
graşi esenţiali.

Fiind sursă importantă de calciu, fier,
magneziu, mangan, potasiu, proteine,
carbohidrați, fibre, seleniu, sodiu,
vitamine (C, E, B6), Ghimbirul Confiat
Orlando’s poate fi consumat în multe feluri
și cu multe beneficii pentru sănătate: este
doar opțiunea ta!

Aloe vera Super Savuroase Orlando’s este
una dintre sursele naturale vegetale de
vitaminele B12, A, E și proteine, magneziu,
zinc, acizi grași esențiali care conțin multe
minerale vitale în procesul de creștere
și în funcționarea sănătoasă a tuturor
organelor corpului. Acestea pătrund în
piele, scad inflamațiile și promovează
vindecarea țesutului.

Gramaj: 80g
Cod EAN: 5941764020727

Gramaj: 80g
Cod EAN: 5941764022134

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015242

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015167

Gramaj: 180g
Cod EAN: 5941764013897
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Cocktail Oriental 3 Fructe –
Curmale, Smochine, Caise
Deshidratate, fără Sâmburi
Cocktail-ul Oriental de la Orlando’s
este o combinație delicioasă de fructe
deshidratate, care conține smochine,
curmale și caise fără sâmburi.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000620

Mix Exotic 6 Fructe +
2 Oleaginoase
Deshidratate
şi Crude
Mix Exotic Orlando’s conține caise,
curmale, ananas, stafi de brune, stafi
de aurii Jumbo, banane chips, migdale
crude, nuci caju crude – în proporții
variabile.
Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764015952

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764011794
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000613

industrial

gramaj (g)

vrac

gramaj (g)

Orlando’s Dessert Ananas confiat cuburi
Orlando’s Dessert Banane Chips Felii
Orlando’s Dessert Caise Savuroase deshidratate fără sâmburi
Orlando’s Dessert Cătină super fructe deshidratate
Orlando’s Dessert Coacăze negre deshidratate
Orlando’s Dessert Curmale Savuroase natural uscate fără sâmburi
Orlando’s Dessert Merișoare Super fructe confiate întregi
Orlando’s Dessert Merișoare confiate mix
Orlando’s Dessert Merișoare confiate jumătăți
Orlando’s Dessert Papaya confiat cuburi
Orlando’s Dessert Smochine savuroase natural uscate
Orlando’s Dessert Stafide aurii savuroase
Orlando’s Dessert Stafide brune savuroase

1000
6800
12500
1000
12500
1000
11340
1000
11340
1000
1000
1000
1000

Orlando’s Dessert Banane chips felii
Orlando’s Dessert Caise savuroase deshidratate fără sâmburi
Orlando’s Dessert Cocktail clasic
Orlando’s Dessert Curmale premium uscate, fără sâmburi
Orlando’s Dessert Curmale savuroase natural uscate, cu sâmburi
Orlando’s Dessert Ghimbir confiat bucăți
Orlando’s Dessert Goji super fructe deshidratate
Orlando’s Dessert Mango confiat bucăți
Orlando’s Dessert Mere deshidratate bucăți
Orlando’s Dessert Mere deshidratate felii
Orlando’s Dessert Papaya confiat cuburi
Orlando’s Dessert Prune savuroase deshidratate fără sâmburi
Orlando’s Dessert Smochine savuroase natural uscate
Orlando’s Dessert Stafide aurii savuroase
Orlando’s Dessert Stafide brune savuroase
Orlando’s Dessert Smochine natural uscate
Orlando’s Dessert Merișoare super fructe confiate
Orlando’s Dessert Ananas confiat cuburi

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Meniu

Snack

Savurează
gustările
crocante din
pungile de
oleaginoase
prăjite,
coapte
sau sărate

Meniu

Arahide în Păstaie Coapte
cu Sare de Mare

Arahide Decojite Prăjite
cu Sare de Mare

Arahide în Coajă Subțire
Coapte cu Sare de Mare

Grație fitosterolilor din compoziție și proprietăților
nutritive valoroase, Arahidele în păstaie, coapte
cu sare de mare Orlando’s sunt gustările perfecte
pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Bogate în grăsimi mononesaturate, antioxidanți,
minerale și vitamine, Arahidele decojite prăjite cu
sare de mare Orlando’s, sunt ușor de ales datorită
aromei specifice și gustului inconfundabil. Orice
întâlnire cu prietenii sau o cină romantică vor fi
memorabile cu arahidele Orando’s.

Atent selecționate, Arahidele Orlando’s în coajă
subțire coapte cu sare de mare sunt recomandarea
ideală pentru un consum regulat, datorită
conținutului ridicat de coenzima Q10 și vitamina E.
Arahidele de la Orlando’s sunt întotdeauna motiv de
bună dispoziție, fie la o întâlnire cu prietenii, fie în
liniștea căminului tău.

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012388

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764012319
Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012326
Gramaj: 300g
Cod EAN: 5941764012333
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006592

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764012340
Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012357
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006547

Meniu

Fistic în Coajă,
Copt cu Sare de Mare

Fistic Premium în Coajă,
Copt cu Sare de Mare

Nuci Caju Prăjite
cu Sare de Mare

Consumul regulat de Fistic în Coajă Orlando’s crește
puterea de muncă și concentrare și asigură garantat
cheful de viață al tuturor. Fisticul Orlando’s este
bogat în fibre, steroli vegetali și antioxidanți.

Consumul regulat de Fistic Premium în Coajă Orlando’s
crește puterea de muncă și concentrare și asigură garantat
cheful de viață al tuturor. Fisticul Premium Orlando’s este
bogat în fibre, steroli vegetali și antioxidanți.

Nucile Caju Orlando’s reprezintă gustarea favorită
pentru doritorii de gusturi autentice și benefice:
sunt bogate în proteine, fibre, minerale – magneziu,
cupru, fier, potasiu, zinc și vitaminele B și E.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001009

Gramaj: 35g
Cod EAN: 5941764012364

Gramaj: 35g
Cod EAN: 5941764012432

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000996

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012371

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012449
Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002709

Somon în crustă de fistic
vezi rețeta

Somon în crustă de fistic, servit alături de o salată
cu fenicul, portocală și rodie – un preparat special cu
care suntem siguri că veți cuceri pe cei dragi, dar și
orice alt invitat veți avea la masă.

#gascaorlandos

Meniu

Seminţe Floarea
Soarelui Negre,
Coapte cu Sare de Mare

Semințe Floarea
Soarelui Negre,
Coapte fără Sare

Pe lângă avantajul unei gustări
delicioase, conținutul bogat în
fitosteroli este argumentul hotărâtor
în alegerea semințelor de floareasoarelui Orlando’s coapte cu sare
de mare. Orice gustare cu semințe
de floarea soarelui Orlando’s va fi
plină de culoare, beneficii, elemente
nutriționale și gust!

Semințele
de
floarea-soarelui
Orlando’s sunt o sursă de bună
dispoziție și energie. Cu un conținut
certificat de vitamine: E, B1, B6, acid
folic și de minerale precum: magneziu,
seleniu, mangan, cupru, fosfor, sunt
benefice în orice obicei de alimentație,
fiind un adevărat festin nutrițional,
gustos și sănătos.

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764019493

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764019431

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019448

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019455

Meniu

Seminţe Floarea
Soarelui Albe, Coapte
cu Sare de Mare

Seminţe Floarea
Soarelui Decojite,
Coapte cu Sare de Mare

Seminţe Floarea
Soarelui Pestriţe,
Coapte cu Sare de Mare

Porumb Prăjit
şi Sărat

Semințele de floarea soarelui Orlando’s
albe coapte cu sare de mare consumate
în mod regulat reprezintă o sursă
importantă de proteine și fitosteroli.
Gustul binecunoscut al Semințelor de
floarea soarelui albe coapte cu sare de
mare Orlando’s te determină să alegi de
fiecare dată distracția și popularitatea
alături de noi.

Miezul de Semințe de Floarea Soarelui
Orlando’s Copt cu Sare de Mare aduce
beneficii sănătății tale prin aportul de
vitamina E, seleniu, magneziu, cupru.
Și este și foarte gustos!

Semințele de Floarea Soarelui Pestriţe
Orlando’s sunt o sursă de bună
dispoziție și energie. Cu un conținut
certificat de vitamine: E, B1, B6, acid
folic și de minerale precum: magneziu,
seleniu, mangan, cupru, fosfor, sunt
benefice în orice obicei de alimentație,
fiind un adevărat festin nutrițional,
gustos și sănătos.

Porumbul Orlando’s Prăjit şi Sărat
este un o gustare foarte savuroasa,
crocantă, cu aromă delicioasă. O porţie
asigură un aport de magneziu, fosfor,
potasiu, mangan, precum şi cantităţi
semnificative de fier, zinc, cupru şi
seleniu.

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764017840

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019400

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764016324

Gramaj: 35g
Cod EAN: 5941764022295

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764014771

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764007032

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019783

Meniu
Migdale în Coajă,
Coapte cu Sare de Mare

Semințe Dovleac
Coapte cu Sare de Mare

Aroma delicată a migdalelor coapte cu
sare de mare, gustul bun și sănătos
fac din acest produs opțiunea ideală
pentru gustări alese. Migdalele
Orlando’s sunt benefice datorită
conținutului bogat de proteine
vegetale, fibre, carbohidrați, lipide,
vitamine și minerale.

Semințele de dovleac coapte cu sare
de mare Orlando’s prezintă atuul unui
produs bogat în proteine vegetale
susținut de un gust inconfundabil și
crocant. Semințele de dovleac de la
Orlando’ s se remarcă prin conținutul
de magneziu, fier, potasiu, rezine și
enzime antihelmintice.

Gramaj: 35g
Cod EAN: 5941764012395

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764020703

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012401

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764012463

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002716
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006608

Gramaj: 180g
Cod EAN: 5941764020710
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006578

Pui crocant în crustă
de migdale
Voi ce gătiți când nu mai știți ce să mâncați? Vă dăm
noi o idee rapidă, ușoară și absolut delicioasă: pui
crocant în crustă de migdale.

vezi rețeta

Meniu

Miez Semințe
Dovleac Coapte
cu Sare de Mare

Mix Crocant Activ
4 Oleaginoase Prăjite /
Coapte cu Sare de Mare

Miezul de semințe de dovleac copt
cu sare de mare Orlando’s este
alternativa ideală atunci când iți doresti
o gustare crocantă și facilă. Fiind o
sursă importantă de antioxidanți,
betacaroten, magneziu, semințele
de dovleac decojite de la Orlando’s se
dovedesc a fi cea mai plăcută alegere
pentru tine și familia ta.

Mixul Crocant Activ de la Orlando’s
conține 4 tipuri de oleaginoase, care
sunt surse vegetale de Omega 6. Mixul
conține alune de pădure decojite,
migdale în coajă subțire, arahide
decojite și nuci caju.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764020833

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764005908

arome speciale

Gramaj (g)

Orlando’s Snack Arahide decojite prăjite cu ceapă și smântână
Orlando’s Snack sArahide decojite prăjite cu bacon
Orlando’s Snack Arahide decojite prăjite cu boia afumată
Orlando’s Snack Arahide decojite prăjite cu chili
Orlando’s Snack Alune de Pădure în coajă subțire coapte cu sare de mare
Orlando’s Snack Alune de Pădure decojite coapte fără sare
Orlando’s Snack Porumb prăjit și sărat cu gust de barbeque
Orlando’s Snack Porumb prăjit și sărat cu gust de brânză
Orlando’s Snack Porumb prăjit și sărat cu gust de chili

60
60
60
60
35
150
60
60
60

industrial

Gramaj (g)

Orlando’s Snack Arahide în coajă coapte cu sare
Orlando’s Snack Arahide decojite coapte fără sare
Orlando’s Snack Fistic în coajă copt fără sare
Orlando’s Snack Migdale în coajă subțire coapte fără sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui albe, coapte cu sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui negre, coapte cu sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui pestrițe, coapte cu sare

1000
1000
7500
1000
1000
1000
1000

vrac

Gramaj (g)

Orlando’s Snack Semințe de dovleac coapte cu sare de mare
Orlando’s Snack Arahide decojite coapte fără sare
Orlando’s Snack Arahide în păstaie coapte cu sare
Orlando’s Snack Fistic în coajă copt cu sare
Orlando’s Snack Migdale decojite coapte fără sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui albe coapte cu sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui pestrițe coapte cu sare
Orlando’s Snack Migdale în coajă coapte cu sare
Orlando’s Snack Alune de Pădure în coajă coapte cu sare
Orlando’s Snack Arahide în coajă subțire coapte cu sare
Orlando’s Snack Arahide decojite prăjite cu sare
Orlando’s Snack Arahide în păstaie coapte cu sare
Orlando’s Snack Arahide în păstaie coapte fără sare
Orlando’s Snack Fistic aromă lămâie copt cu sare
Orlando’s Snack Fistic în coajă copt cu sare
Orlando’s Snack Mix 4 oleaginoase coapte cu sare
Orlando’s Snack Nuci Caju coapte cu sare
Orlando’s Snack Nuci Macadamia prăjite cu sare
Orlando’s Snack Porumb Jumbo prăjit cu sare
Orlando’s Snack Porumb prăjit cu sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui negre coapte cu sare
Orlando’s Snack Semințe Floarea Soarelui negre coapte fără sare
Orlando’s Snack Semințe dovleac coapte cu sare de mare
Orlando’s Snack Semințe dovleac coapte cu sare de mare

1000
1000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6000

Meniu

Natural
Bucură-te de
gustul nucilor și
semințelor crude și
foarte sănătoase

Meniu

Fistic
Decojit Crud

Migdale
Crude

Migdale
Decojite Crude

Nuci Caju
Crude

Fisticul
Decojit
Crud
Orlando’s
are multe proprietăți nutriționale
și beneficii pentru sănătate prin
conținutul de potasiu, polifenoli,
luteină și zeaxantină, fibre dietetice,
proteine, vitamine și minerale cupru,
mangan, potasiu, fier, fosfor, calciu,
zinc.

Hrănitoare și foarte gustoase,
migdalele crude de la Orlando’s susțin
și alimentează stilul tău activ de viață.
Migdalele decojite crude Orlando’s se
încadrează în categoria produselor cu
aport “dens de energie” furnizând un
procent considerabil de antioxidanți,
arginină, magneziu, calciu și potasiu.

Efectul benefic asupra sănătății și
gustul suav și aromat poziționează
migdalele crude de la Orlandos’s în
topul preferințelor tale. Fiind extrem
de bogate în proteine, fibre, grăsimi și
acizi grași esențiali, Migdalele crude de
la Orlando’s sunt adevărate vedete în
bucătarie.

Bogate în antioxidanți, și cu o gamă
largă de elemente esențiale: cupru,
mangan, triptofan magneziu și
vitamine, Nucile Caju Orlando’s
reprezintă varianta gustoasă pentru
administrarea beneficiilor de sănătate.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764014832

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764021373

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764012098

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015594

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764015921

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001207

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000385
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764008367

Meniu
Alune de Pădure
în Coajă Subțire, Crude

Alune de Pădure
Decojite, Crude

Atent selecționate și ambalate cu grijă,
alunele de pădure crude de la Orlando’s
adaugă un plus de sănătate și gust
rafinat tuturor dietelor și gustărilor tale.
Alunele de pădure în coajă subțire crude
Orlando’s au conținut ridicat de acizi grași
mononesaturați, proteine, fibre, vitamine.

Alunele de pădure de la Orlando’s sunt
soluția ideală pentru preparate elaborate sau
pentru gustările frugale din zilele aglomerate.
Alunele de pădure crude Orlando’s reprezintă
ingredientul ales în rețetele alimentației
sănătoase, fiind o sursă excelentă de
proteine, fibre și magneziu.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015549

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015907

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000033

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000064
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000040

Granola cu
alune de pădure
Toți ne punem mereu aceeași întrebare: ,ce mâncăm
azi la micul dejun?”. Venim noi în ajutorul vostru cu
o idee excelentă, care se prepară în maxim 20 de
minute și care te va umple de energie pentru prima
parte a zilei: granola cu alune de pădure.

vezi rețeta

#orlandoslamasa

Meniu

Arahide
Decojite Crude

Nuci Pecan
Crude

Arahidele decojite crude Orlando’s
furnizează necesarul energetic în orice
situație de consum indiferent dacă ai
poftă de o gustare sau de un preparat
sofisticat. Consumul arahidelor decojite
de la Orlando’s te ajută să valorifici în mod
sănătos conținutul lor bogat în cupru,
potasiu, fosfor, calciu, vitamine, coenzima
Q10.

Nucile Pecan Orlando’s conțin vitamina
E, acid ellagic, beta caroten, luteină și
zeaxantină, precum și mangan, cupru,
magneziu și zinc.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000101

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764011664

Meniu

Miez Nucă
Crud

Miez Nucă
Premium Crud

Gustul deosebit și proprietățile
energetice și nutritive favorizează
consumul zilnic al miezului de nucă
crud de la Orlando’s. Miezul de nucă
crud Orlando’s completează necesarul
de proteine, grăsimi, vitamine,
fosfor, calciu, magneziu, potasiu din
alimentație.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764014801
Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001177
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764001160

Popcorn Porumb
pentru Floricele Crud

Semințe de Pin
Crude

Recomandat consumului zilnic, Miezul
de nucă de la Orlando’s cucerește orice
pretențios în materie de alimentație
sănătoasă. Miezul de nucă premium
crud Orlando’s contribuie la menținerea
sănătății tale prin conținutul bogat de
iod, cupru, zinc, mangan, potasiu, acizi
grași Omega 3.

Porumbul
de
floricele
de
la
Orlando’s este gustarea perfectă
acasă,
în
fața
televizorului,
sau la cinematograf.

Semințele de Pin Orlando’s și-au
câștigat locul în rândul alimentelor cu
efect medicinal și conțin o cantitate
semnificativă de acizi grași, steroli și
stanoli, mangan, zinc. Sunt bogate în
vitaminele E și K.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764006448

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764001771

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764011657

Meniu
Miez Semințe
Dovleac Crud

Semințe Floarea Soarelui
Decojite Crude

Miezul de Semințe de Dovleac de la Orlando’s
îmbină bucuria gustului crocant cu beneficiile
proprietăților terapeutice dovedite prin conținutul
de: mangan, magneziu, fosfor, fier, cupru, proteine,
zinc și vitamina K.

Miezul de semințe de floarea soarelui crud
Orlando’s este ingredientul principal în
rețetele sănătoase și depozitul perfect de
bună dispoziție și energie pentru înteaga zi.
Are un conținut bogat în vitamina E, B1, B5,
magneziu, seleniu, fosfor, fier și zinc.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764021366

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015747

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001986

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002068

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764008343

Paste cu pesto cu
seminţe de dovleac

Acest sos pesto cu semințe de dovleac are un miros,
un gust și o textură foarte plăcută, iar de culoare nici
nu vă mai spunem nimic: un verde perfect. Puteți să
folosiți sosul pesto cu semințe de dovleac nu doar
într-o rețetă de paste, dar și ca un dressing pentru
salate, peste o bucată de carne gătită la grătar sau
cuptor, în diferite sandwich-uri sau wrap-uri din lipie,
cărora vă asigurăm că le va da un plus de savoare.

vezi rețeta

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764008336

Meniu

Mix Aperitiv 3 Fructe,
Seminţe de Dovleac şi
Aloe Vera

Mix Salate Silueta
4 Semințe Crude

Mix Tonic 3 Fructe,
1 Oleaginoasă şi
Ghimbir

Mix Natur Fitness
3 Fructe şi 3 Oleaginoase
Deshidratate şi Crude

Mixul Aperitiv de la Orlando’s conține
3 tipuri de fructe care sunt surse
naturale de Vitamina A. Mixul conține
alune, caise, curmale, smochine,
seminţe de dovleac și aloe vera.

Mixul Silueta de la Orlando’s, pentru
salate, conține miez de semințe de
dovleac crud, miez de semințe de
floarea soarelui crud, semințe de in și
semințe de susan.

Mixul Tonic de la Orlando’s conține
superfructele goji și merișoare întregi
confiate, ghimbir confiat, coacăze
negre deshidratate și miez de semințe
de floarea soarelui crud.

Mixul Natur Fitness de la Orlando’s
conține stafide brune, mango, papaya,
alune de pădure decojite, migdale
decojite crude și nuci caju calibru mare
crude.

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019622

Gramaj: 150g
Cod EAN: 5941764019516

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764019615

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764015891

Meniu

Mix Paradis 4 Fructe
+ 2 Oleaginoase
Deshidratate
şi Crude
Mix Paradis Orlando’s conține ananas,
stafi de brune, stafi de aurii Jumbo,
banane chips, migdale crude, nuci caju
crude – în proporții variabile.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001238

altele

Gramaj (g)

vrac

Gramaj (g)

Orlando’s Natural Linte roșie
Orlando’s Natural Linte verde
Orlando’s Natural Nuci Macadamia crude
Orlando’s Natural Fulgi de migdale cruzi
Orlando’s Natural Nucă în coajă
Orlando’s Natural Mix Aperitiv fructe deshidratate
Orlando’s Natural Mix Natur Fitness fructe deshidratate
Orlando’s Natural Mix Salate Silueta 4 semințe crude
Orlando’s Natural Mix Tonic fructe deshidratate

500
500
150
250
500
1000
1000
1000
1000

Orlando’s Vrac Arahide crude, în coajă
Orlando’s Vrac Alune de Pădure crude, în coajă
Orlando’s Vrac Alune de Pădure decojite
Orlando’s Vrac Arahide decojite crude
Orlando’s Vrac Fistic crud, în coajă
Orlando’s Vrac Fistic decojit crud
Orlando’s Vrac Fistic decojit crud
Orlando’s Vrac Linte roșie
Orlando’s Vrac Linte verde
Orlando’s Vrac Miez de Nucă crud
Orlando’s Vrac Miez de Nucă jumătăți, crud
Orlando’s Vrac Miez de Nucă mărunțit
Orlando’s Vrac Migdale în coajă, crude
Orlando’s Vrac Migdale decojite, crude
Orlando’s Vrac Migdale fulgi crude
Orlando’s Vrac Năut boabe crud
Orlando’s Vrac Nuci Caju crude
Orlando’s Vrac Nuci Brazilia crude
Orlando’s Vrac Nuci Macadamia crude
Orlando’s Vrac Nuci Pecan
Orlando’s Vrac Nuci Pecan
Orlando’s Vrac Porumb pentru floricele crud
Orlando’s Vrac Semințe Floarea Soarelui miez
Orlando’s Vrac Semințe de In
Orlando’s Vrac raw Semințe de pin
Orlando’s Vrac Semințe de dovleac crude
Orlando’s Vrac Seminșe dovleac, miez, crude
Orlando’s Vrac Semințe Floarea Soarelui
negre, crude
Orlando’s Vrac Nucă

1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

INDUSTRIAL

Gramaj (g)

Orlando’s Natural Arahide crude, în păstaie
Orlando’s Natural Alune de Pădure crude, în coajă subțire
Orlando’s Natural Alune de Pădure decojite, crude
Orlando’s Natural Arahide în coajă crude
Orlando’s Natural Arahide decojite crude
Orlando’s Natural Fistic decojit crud
Orlando’s Natural Fistic în coajă, crud
Orlando’s Natural Linte roșie
Orlando’s Natural Miez de Nucă crud
Orlando’s Natural Miez de Nucă Premium, crud
Orlando’s Natural Migdale crude
Orlando’s Natural Năut crud
Orlando’s Natural Nuci Caju crude, întregi
Orlando’s Natural Nuci Caju crude
Orlando’s Natural Porumb de floricele crud
Orlando’s Natural Semințe Floarea Soarelui decojite, crude
Orlando’s Natural Semințe de In
Orlando’s Natural Seminâe de Pin crude
Orlando’s Natural Semințe dovleac crude
Orlando’s Natural Semințe dovleac decojite, crude

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
22680
1000
22680
22680
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

Meniu

Fancy
Alege delicii pentru patiserie și
cofetărie, produse din zahăr,
aranjamente și esențe

Meniu

Beţişoare Colorate
din Zahăr

Decor Beţişoare
cu Gust de Ciocolată

Scorţişoară
Măcinată

Decor Perluţe Argintii
pentru Prăjituri

Beţişoarele Colorate din zahăr
Orlando’s sunt ideale pentru pudrarea
prăjiturilor şi prepararea diverselor
glazuri cu zahăr şi creme pentru
prăjituri.

Beţişoarele cu gust de ciocolată
Orlando’s sunt ideale pentru pudrarea
prăjiturilor şi prepararea diverselor
glazuri cu zahăr şi creme pentru
prăjituri.

Scorțișoara măcinată Orlando’s este
o mirodenie folosită în special pentru
aroma specială pe care o oferă dulciurilor
și preparatelor culinare. Consumată în
cantități moderate, scorțișoara are și
numeroase beneficii pentru sănătate.
Stimulează sistemul imunitar, ajută
la eliminarea kilogramelor nedorite și
scade nivelul de zahăr din sânge. Este
utilizată și în tratamente cosmetice,
pentru îngrijirea tenului și a părului.

Perluţe argintii pentru prăjituri
Orlando’s sunt ideale pentru pudrarea
prăjiturilor şi prepararea diverselor
glazuri cu zahăr şi creme pentru
prăjituri.

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764002464

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764003621

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001931

Gramaj: 40g
Cod EAN: 5941764002457

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001450

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001351

Meniu

Seminţe
de Susan

Seminţe
de Mac

Nucă de Cocos
Fulgi

Sare
de Lămâie

Seminţele de susan de la Orlando’s
pot fi consumate ca atare în diverse
preparate culinare sau pisate apoi
adăugate în diverse salate, sosuri sau
deserturi. În compoziţia aseminţelor
de susan Orlando’s se găsesc proteine,
substanţe grase, vitaminele B, D, E, F,
ulei în cantitate mare.

Semințele de mac Orlando’s furnizează,
de asemenea, enzime esențiale, vitamine,
minerale și acizi grași esențiali care pot
ajuta la revigorarea și tonifierea întregului
organism. Semințele de mac Orlando’s sunt
bogate în magneziu, zinc, calciu, potasiu,
proteine, fibre alimentare, vitaminele A, C,
K, nacină, B6, folați acid pantotenic.

Fulgii din nucă de cocos Orlando’s sunt
ideali într-o alimentașie sănătoasă
și echilibrată. Sunt o bună sursă de
vitamina E și de complex de vitamine
B. Bogați în minerale, inclusiv fosfor,
magneziu, mangan, fier și cupru.

Sarea de Lămâie Orlando’s se folosește
la conservarea fructelor și legumelor,
pentru un gust mai bun și mai rafinat
al dulcețurilor, compoturilor și salatelor
de fructe și legume, la obținerea
marmeladelor, gemurilor sau peltelelor
din fructe cu conținut scăzut de aciditate
sau la obținerea băuturilor răcoritoare.

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764002358

Gramaj: 50g

Gramaj: 50g

Cod EAN: 5941764001061

Cod EAN: 5941764001276

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764023360

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764002341

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001054

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764012302

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764001863

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001078

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001283

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764001856

Meniu

Rahat Cuburi
cu arome de fructe

Zahăr pudră
cu aromă de vanilie

Rahatul cuburi de la Orlando’s conţine
doar arome naturale de fructe,
pudrat cu zahăr foarte fin. Este o
sursă importantă de energie pentru
organism prin conţinutul ridicat de
glucide. Un ingredient minunat pentru
multe prăjituri făcute acasă (cornulețe,
cozonac, salam de biscuiți) sau se
poate servi lângă cafea.

Zahărul pudră cu aromă de vanilie
Orlando’s este ideal pentru pudrarea
prăjiturilor şi prepararea diverselor
glazuri cu zahăr şi creme pentru
prăjituri.

Gramaj: 500 g
Cod EAN: 5941764007049

Gramaj: 80g
Cod EAN: 5941764011534

alte produse

Gramaj (g)

Orlando’s Fancy Esență de Rom
Orlando’s Fancy Esență de Rom
Orlando’s Fancy Esență de Rom
Orlando’s Fancy Esență de Rom
Orlando’s Fancy Esență de Rom
Orlando’s Fancy Esență de Vanilie
Orlando’s Fancy Esență de Vanilie
Orlando’s Fancy Esență de Vanilie
Orlando’s Fancy Esență de Vanilie
Orlando’s Fancy Esență de Vanilie
Orlando’s Fancy Esență de Lămâie
Orlando’s Fancy Esență de Lămâie
Orlando’s Fancy Esență de Migdale
Orlando’s Fancy Esență de Migdale
Orlando’s Fancy Esență de Portocale
Orlando’s Fancy Cireșe roșii confiate
Orlando’s Fancy Nucă de cocos decor albastru fulgi
Orlando’s Fancy Nucă de cocos decor galben fulgi
Orlando’s Fancy Nucă de cocos decor mozaic fulgi
Orlando’s Fancy Nucă de cocos decor roșu fulgi
Orlando’s Fancy Nucă de cocos decor verde fulgi
Orlando’s Fancy Praf de copt
Orlando’s Fancy Zahăr pudră cu aromă de rom
Orlando’s Fancy Zahăr pudră vanilinat

10
25
50
120
250
10
25
50
120
250
9.2
230
10
250
9.2
200
100
100
100
100
100
10
8
8

industrial

Gramaj (g)

Orlando’s Industrial Bicarbonat de sodiu
Orlando’s Industrial Cacao alcalinizată pudră
Orlando’s Industrial Nucă de Cocos decor natur fulgi
Orlando’s Industrial Praf de copt
Orlando’s Industrial Scorțișoară măcinată
Orlando’s Industrial Semințe de mac
Orlando’s Industrial Semințe de susan
Orlando’s Industrial Semințe de susan negru
Orlando’s Industrial Zahăr pudră
Orlando’s Industrial Zahăr pudră cu aromă de vanilie

5000
1000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Orlando’s Vrac Arahide cu glazură de cacao
Orlando’s Vrac Arahide cu glazură de cacao
Orlando’s Vrac Cireșe roșii confiate
Orlando’s Vrac Bețișoare colorate zahăr
Orlando’s Vrac Nucă de cocos decor natur fulgi
Orlando’s Vrac Nucă de cocos decor mozaic fulgi
Orlando’s Vrac Rahat cu aromă de fructe cuburi

1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000

vrac

Gramaj (g)

Meniu

Flavor
& SAVOR
Periplu gastronomic ghidat
de condimentele din gamă

Meniu

Chimen
Seminţe

Oregano
Mărunțit

Cimbru
Mărunțit

Cu aroma ușor dulce și înțepătoare și gustul picant,
semințele de chimen Orlando’s sunt folosite mai
ales în preparate pregătite la cuptor, la prepararea
pâinii cu semințe, a mâncărurilor pe bază de varză,
a supelor și a unor varietăți de brânză sau a unor
lichioruri.

Oregano Mărunțit Orlando’s este folosit mai ales
în sosurile de roșii, în legume coapte sau prăjite
sau deasupra cărnii prăjite la grătar. În bucătăria
asiatică este adăugat în apa în care se fierbe
carnea de vită, pentru că elimină mirosul de vită și
îi dă cărnii un miros deosebit. Se poate amesteca
bine cu mâncărurile picante sau foarte aromate și
merge combinat cu măsline, capere și leuștean.

Cimbrul Mărunțit Orlando’s are o esență vie de
aromatizare, la supe, tocane și legume. Combinat cu
pătrunjel și frunzele de dafin, cimbrul este inclus în
combinația franceză de plante numită “buchet garni”,
folosită pentru tocane și supe. Cimbru Mărunțit
Orlando’s este întrebuințat în diferite preparate
culinare, mai ales în mâncarea de fasole, sau cea de
linte. Cimbru Mărunțit Orlando’s se introduce uneori
în borcanele în care se murează varza și castraveții.

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000446

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001306

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764000460
Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000453

Meniu

Piper Negru Boabe
Piperul negru este unul din cele 4 varietăți de
piper existente, alături de cel roșu, verde și alb.
Piperul negru este obținut din boabele încă
necoapte ale plantei de piper, care sunt trecute
prin apă fierbinte, atât cu scopul sterilizării
cât și pentru pregătirea lor pentru uscare.
Chiar și în zilele noastre, piperul și-a păstrat
incomensurabila valoare, prin aroma intenspicantă având abilitatea aparte de a potența
gustul celorlalte mirodenii. Piperul oferă o
savoare de-a dreptul inedită aproape tuturor
felurilor de mâncare, în special preparatelor
precum: sosuri, supe, fripturi, tocănițe,
marinade, umpluturi, salate, paste sau murături.

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764023353
Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001627
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764001603

Piper Negru
Măcinat

Piper Mozaic
Boabe

Piperul negru măcinat Orlando’s este cel mai iute
dintre toate sortimentele de piper cunoscute.
Folosit la condimentarea diferitelor mâncăruri.
Piperul negru măcinat Orlando’s oferă o savoare
de-a dreptul inedită aproape tuturor felurilor de
mâncare, în special preparatelor precum: sosuri,
supe, fripturi, tocănițe, marinade, umpluturi,
salate, paste sau murături.

Piperul mozaic boabe de la Orlando’s este un
produs excepțional pentru orice bucătărie, un
amestec special ce pune în valoare aroma fiecărui
sortiment de piper din compoziție. Gustul său
deosebit este excelent pentru a crea numeroase
specialități și pentru a asezona diferite preparate.
Piperul mozaic boabe de la Orlando’s este o sursă
de fibre, potasiu, fier, vitamina C și K.

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764001689

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001658

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001665
Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764021939
Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764001672
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764001696

Meniu

Piper Alb
Boabe

Piper Alb
Măcinat

Piper Roșu
Boabe

Piper Verde
Boabe

Piperul alb Orlando’s este unul din cele
mai folosite condimente alături de
ceapă verde, ghimbir, sos de soia sau
oțetul de orez. Piperul alb este folosit
pentru asezonarea sosurilor albe sau
în salate, cu scopul de a intensifica
iuțeala fără a modifica aromele deja
existente.

Piperul alb măcinat Orlando’s este
deseori preferat la sosuri, supe albe din
motive estetice. Gustul lui este fin și nu
atât de iute ca piperul negru și este unul
dintre cele mai folosite condimente
alături de ceapă verde, ghimbir, sos
de soia sau oțetul de orez. Piperul alb
măcinat Orlando’s este folosit pentru
asezonarea sosurilor albe sau în salate,
cu scopul de a intensifica iuțeala fără a
modifica aromele deja existente.

Piperul Roșu Boabe Orlando’s este mai
iute decât piperul negru și mai aromat
decât cel verde, dobândind valențele
unui condiment exotic. Deși este
puternic la gust, nu acoperă savoarea
celorlalte condimente, ci o pune în
valoare. Este foarte folosit în bucătăria
occidentală, dar și pentru aromarea
deserturilor, sau a sosurilor.

Piperul verde Orlando’s este foarte
aromat și nu foarte iute. Poate fi
folosit în paste, marinade și creme,
dar și în prăjituri. Este recomandat și la
aromatizarea salatelor de fructe sau a
deserturilor.

Gramaj: 50g
Cod EAN: 59417640222257

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764001580

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764001719

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764001726

Meniu

Boia Ardei Dulce
Premium

Boia Ardei
Dulce

Boia Ardei
Iute

Chili
Măcinat

Boia Ardei Dulce Premium Orlando’s
da gust mâncării şi este un excelent
colorant alimentar. Boia Ardei Dulce
Premium Orlando’s se foloseşte pentru
preparate din carne, ouă şi peşte,
diferite sosuri, brânzeturi sau pentru
decorarea platourilor reci.

Boia Ardei Dulce Orlando’s da gust
mâncării şi este un excelet colorant
alimentar. Boia Ardei Dulce Orlando’s se
foloseşte pentru preparate din carne,
ouă şi peşte, diferite sosuri, brânzeturi
sau pentru decorarea platourilor reci.

Boiaua de Ardei Iute Orlando’s este un
condiment de culoare roșie, obținut din
pisarea ardeiului iute roșu uscat. Aceasta
este folosită în multe rețete de bucătărie
pentru a adăuga culoare și gust
preparatelor. Boia Ardei Iute Orlando’s
se foloseşte pentru preparate din carne,
ouă şi peşte, diferite sosuri, brânzeturi
sau pentru decorarea platourilor reci.

Gramaj: 200 g
Cod EAN: 5941764021922

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764000194

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764000224

Gramaj: 100g
Cod EAN: 5941764000170

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000200

Chili Macinat Orlando’s se remarcă
prin efectele stimulante, digestive,
tonice și dezinfectante. Savoarea sa
aromat picantă este utilizată pentru
condimentarea mâncărurilor mexicane
sau a unor preparate precum cele pe
bază de carne, legume, fructe de mare,
ciorbe, sosuri, musaca sau tocănițe.
Acest produs se individualizează prin
conținutul ridicat de capsaicină, de
12.000 raportat la scala Scoville, ceea
ce oferă oricărui preparat o aromă
savuros picantă.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764021915
Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764000187
Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764000163

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764000422

Meniu

Muștar
Boabe

Usturoi
Granulat

Savoarea pătrunzătoare amprentată
de aroma picantă a Boabelor de Muștar
Orlando’s învăluie preparate precum
carnea afumată, vânat, peștele
marinat sau chiar murături.

Usturoiul granulat de la Orlando
are un miros caracteristic și un gust
picant și dulce. Este un ingredient
aromat, ce îmbogățește gustul,
indispensabil pentru carnea prăjită.
Este condimentul ideal pentru carnea
de pasăre, pește, legume, ciorbe, supe
și sosuri.

Gramaj: 50g
Cod EAN: 5941764000149

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764022301

alte produse

Gramaj (g)

Orlando’s Flavor Mărar mărunțit

100

industrial

Gramaj (g)

Orlando’s Flavor Busuioc mărunțit
Orlando’s Flavor Oregano mărunțit
Orlando’s Flavor Mărar mărunțit
Orlando’s Flavor Pătrunjel deshidratat
Orlando’s Flavor Morcov deshidratat
Orlando’s Savor Boia de ardei dulce
Orlando’s Savor Ghimbir măcinat
Orlando’s Savor Muștar boabe
Orlando’s Savor Piper negru boabe
Orlando’s Savor Piper negru măcinat
Orlando’s Savor Usturoi granulat

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

vrac

Gramaj (g)

Orlando’s Flavor Busuioc mărunțit
Orlando’s Flavor Cimbru frunze mărunțit
Orlando’s Flavor Oregano mărunțit
Orlando’s Flavor Semințe de chimen
Orlando’s Savor Amestec legume mărunțite
Orlando’s Savor Amestec legume mărunțite
Orlando’s Savor Boia de ardei dulce
Orlando’s Savor Boia de ardei iute
Orlando’s Savor fulgi de ceapă
Orlando’s Savor Chili pudră
Orlando’s Savor Semințe de chimen crude
Orlando’s Savor Condimente pentru pizza
Orlando’s Savor Ghimbir măcinat
Orlando’s Savor Mix crudități
Orlando’s Savor Muștar boabe
Orlando’s Savor Păstârnac rădăcină mărunțit
Orlando’s Savor Piper alb boabe
Orlando’s Savor Piper alb măcinat
Orlando’s Savor Piper mozaic boabe
Orlando’s Savor Piper negru boabe
Orlando’s Savor Piper negru boabe
Orlando’s Savor Piper negru boabe
Orlando’s Savor Piper negru boabe
Orlando’s Savor Piper roșu boabe
Orlando’s Savor Piper verde boabe
Orlando’s Savor Usturoi granulat
Orlando’s Savor Sare de mare Himalaya

1000
1000
1000
1000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
1000
5000
1000
1000
1000
500

Meniu

Expert
Bunătăţi pentru bucătari
profesionişti şi pasionaţi
de bucătărie

Meniu

Merişoare Super
Fructe Confiate

Prune Super Savuroase,
Deshidratate,
fără Sâmburi

Papaya Bucăţi,
Confiat

Mango Bucăți,
Confiat

Merișoarele Super Fructe Orlando’s
Expert sunt depozite de vitamine
și minerale. Gustul delicat și aroma
puternică se combină într-un mod
sănătos pentru a forma gustarea
perfectă. Dintre toate superfructele,
Merișoarele de la Orlando’s Expert
conțin tanini, flavonoide și antioxidanți,
ceea ce le transformă în importante
arme de apărare în sprijinul creșterii
imunității.

Prune Super Savuroase Deshidratate
Orlando’s Expert bogate în fibre și
antioxidanți
reprezintă
gustarea
aromată și plăcută pe care vrei să o
consumi în toate momentele zilei.
Conțin glucide, fier, acizi organici,
vitamine și nutrienți. Delectează-te
cu Prunele Super Savuroase de la
Orlando’s Expert pline de savoare,
dulci și suculente, perfecte pentru o
alimentație sănătoasă.

Papaya bucăți confiat Orlando’s Expert
este un fruct exotic cu numeroase
beneficii pentru sănătate. Un singur
fruct furnizează organismului tău
substanțe
importante,
precum
vitamine (A, B, C, E, K), minerale (calciu,
fier, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu,
zinc, cupru, mangan, seleniu și cupru),
fibre și proteine.

Mango Confiat de la Orlando’s Expert
conține vitamina B6 și vitamina
K, potasiu, calciu, fier, precum și
antioxidanți cum ar fi zeaxantină și
beta-caroten.

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764016423

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764012029

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764016409

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764016416

Meniu

Stafide Brune Super
Savuroase din Struguri,
fără Sâmburi

Stafide Aurii Super
Savuroase din Struguri,
fără Sâmburi

Stafidele Brune Super Savuroase
Orlando’s Expert din Struguri fără
Sâmburi sunt extrem de delicioase și
sănătoase, fiind îmbinarea perfectă
dintre gustul plin de savoare și efectele
pozitive asupra organismului. Pe lângă
fier, potasiu și magneziu, Stafidele
Brune Orlando’s Expert sunt bogate în
fructoză, fibre, precum și aminoacizi și
minerale (boron).

Stafidele Aurii Super Savuroase
Orlando’s Expert din Struguri fără
Sâmburi sunt alternativa sănătoasă
pentru gustările dulci și ingredientul
perfect pentru orice rețetă gourmet.
Conțin potasiu, fier, cupru, magneziu,
bor, calciu, vitamine, precum și glucoză,
fructoză, arginină și fibre.

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764002204

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764002273

Cocktail 3 Fructe –
Curmale, Smochine,
Caise, deshidratate,
fără Sâmburi
Cocktail-ul Expert 3 fructe de la
Orlando’s este o combinație delicioasă
de fructe deshidratate, care conține
smochine, curmale și caise fără
sâmburi.

Gramaj: 1200g
Cod EAN: 5941764011213

Smochine
Super Savuroase
Natural Uscate
Curmalele Orlando’s Expert Super
Savuroase cu Sâmburi au un gust
deosebit, dulce și fin. Consumul regulat
îți asigură beneficii esențiale pentru
sănătate datorate compoziției speciale
în uleiuri esențiale și totodată un efect
energizant puternic, prin conținutul
de fructoză și glucoză, vitamina B6,
niacină, acid pantotenic și riboflavină.

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764011299

Meniu

Ananas Bucăţi,
Confiat

Curmale Super
Savuroase Natural
Uscate, cu Sâmburi

Goji Super Fructe
Deshidratate

Pe lângă mineralele şi vitaminele
oferite, Ananasul bucăţi de la Orlando’s
Expert constituie o sursă bogată de
micronutrienţi, este sărac în calorii şi, mai
mult decât atât, are proprietăţi de luptă
împotriva unor afecţiuni, de la inflamaţii
şi indigestie până osteoporoză. Ananasul
conţine bromelaină, o enzimă digestivă,
care favorizează digestia şi împiedică
balonarea. Bromelaina se regăseşte doar
în Ananasul bucăţi de la Orlando’s Expert,
care trebuie consumat, de preferinţă,
după o masă copioasă.

Curmalele Orlando’s Expert Super
Savuroase cu Sâmburi au un gust
deosebit, dulce și fin. Consumul regulat
îți asigură beneficii esențiale pentru
sănătate datorate compoziției speciale
în uleiuri esențiale și totodată un efect
energizant puternic, prin conținutul
de fructoză și glucoză, vitamina B6,
niacină, acid pantotenic și riboflavină.

Super Fructele Goji Orlando’s Expert
sunt valoroase pentru sănătatea ta
prin conținutul de vitamine, minerale
polizaharide și uleiuri esențiale. Având
calități
incontestabile,
consumul
regulat aduce beneficii de sănătate
datorită conținutului de antioxidanți și
proteine.

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764016386

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764010582

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764016379

#distractie
cugascaorlandos

Meniu

Arahide în Păstaie
Coapte cu Sare de Mare

Fistic în Coajă,
Copt cu Sare de Mare

Migdale în Coajă,
Coapte cu Sare de Mare

Miez Nucă
Crud

Grație fitosterolilor din compoziție
și proprietăților nutritive valoroase,
Arahide în Păstaie Coapte cu Sare de
Mare Orlando’s Expert sunt gustările
perfecte pentru o alimentație
sănătoasă și echilibrată.

Consumul regulat de Fistic în Coajă
Orlando’s Expert crește puterea
de muncă și concentrare și asigură
garantat cheful de viață al tuturor.
Fisticul Expert Orlando’s este bogat în
fibre, steroli vegetali și antioxidanți.

Aroma delicată a Migdalelor Coapte cu
Sare de Mare, gustul bun și sănătos
fac din acest produs opțiunea ideală
pentru gustări alese. Migdalele
Orlando’s Expert sunt benefice
datorită conținutului bogat de proteine
vegetale, fibre, carbohidrați, lipide,
vitamine și minerale.

Recomandat
consumului
zilnic,
Miezul de Nucă de la Orlando’s Expert
cucerește orice pretențios în materie
de alimentație sănătoasă. Miezul de
Nucă Crud Orlando’s Expert contribuie
la menținerea sănătății tale prin
conținutul bogat de iod, cupru, zinc,
mangan, potasiu, acizi grași Omega 3.

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006523

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764006622

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764015518

Gramaj: 1000g
Cod EAN: 5941764001153

ProduCT

Gramaj (g)

ProduCT

Gramaj (g)

Orlando’s Expert semințe floarea soarelui pestrițe coapte cu sare
Orlando’s Expert arahide decojite prăjite cu sare
Orlando’s Expert porumb prăjit cu sare

1000
1000
1000

Orlando’s Expert boia de ardei dulce
Orlando’s Expert boia de ardei iute
Orlando’s Expert piper negru măcinat

1000
1000
1000

Meniu

NEW

RANGE

Bio
Bucurați-vă de
gustul savuros
al naturii!
Descoperiți
noua gamă BIO

Meniu

Migdale de Valencia
Crude

Stafide Sultana din
Struguri fără sâmburi

Miez de Nucă
jumătăți crud

Semințe Floarea
Soarelui decojite,
crude

Migdalele BIO organice crude Valencia
de la Orlando conțin substanțe
nutritive, cum ar fi Omega 6, calciu,
potasiu, magneziu și mangan, fibre
și vitamina E. Hrănitoare și foarte
gustoase, migdalele organice Valencia
sunt un real beneficiu pentru corpul și
mintea dumneavoastră.

Stafidele deshidratate BIO Sultana de
la Orlando din struguri fără semințe
sunt combinația perfectă între aroma
sănătoasă și accentul nutritiv. Pe lângă
fier, potasiu și magneziu, stafidele
organice Sultana Brown sunt bogate în
fructoză, fibre, aminoacizi și minerale.

Miezul de nucă organic crud de la
Orlando reprezintă sursa perfectă de
proteine, grăsimi, vitamine A, B1, B2,
B3, B5, B6, C, diverse minerale, fosfor,
calciu, magneziu, potasiu, sulf, fier,
fibră, și este produsul ideal pentru
orice tip de dietă.

Semințele organice de floarea soarelui
Orlando
reprezintă
ingredientul
principal al rețetelor sănătoase.
Îmbunătățesc starea de spirit și îți
asigură energia pentru întreaga zi. Au
un conținut bogat în vitamina E, B1, B5,
magneziu, seleniu, fosfor, fier și zinc.

Gramaj: 100g

Gramaj: 200g

Gramaj: 100g

Gramaj: 100g

Meniu

NEW

RANGE

Shot
To Go
Bucurați-vă de
gustările
delicioase cu
nuci prăjite sau
crude și fructe
uscate

Meniu

Arahide decojite
coapte cu sare

Arahide decojite
crude

Mix Fruct Stafide
brune și aurii

Arahidele decojite Orlando prăjite cu sare de mare
reprezintă gustarea perfectă pentru persoanele
active. Sunt o alegere bună, datorită aromei lor
specifice și a gustului inconfundabil. O întâlnire cu
prietenii sau o cină romantică vor deveni memorabile
cu alunele lui Orando.

Arahidee decojite crude de la Orlando au un gust
hrănitor și multe beneficii pentru sănătate, fie
că simțiți nevoia unei gustări sau a unui fel de
mâncare sofisticat. Arahidele decojite Shot to Go au
un conținut bogat în cupru, potasiu, fosfor, calciu,
vitamine B1, B2, B3, B6 și E, coenzima Q10.

Stafidele mixte Aurii Super Savuroase și cele Brune
din struguri fără semințe sunt delicioase și au o
combinație mare de vitamine și minerale. Conțin
glucoză, fructoză, substanțe azotate, arginină, fibre,
minerale fier, cupru, magneziu, bor, calciu, vitamine
B1, B2, B5. Consumul de stafide aurii și brune uscate
Orlando oferă energie organismului și are un efect
pozitiv asupra menținerii sănătății fizice și mentale.

Gramaj: 25g

Gramaj: 25g

Gramaj: 25g

Meniu

Nuci Caju
Jumbo crude
Nucile Caju Jumbo crude de la Orlando sunt bogate în
magneziu, Omega 6 și au o gamă largă de elemente
esențiale precum: cupru, mangan, triptofan,
fosfor, acid oleic, acizi grași nesaturați. Bogate în
antioxidanți și vitamine, Nucile Caju XL Orlando
reprezintă o versiune gustoasă pentru gestionarea
beneficiilor pentru sănătate.
Gramaj: 200g

NEW

RANGE

XL
Bucurați-vă
de gustul de
nuci crude
și semințe
într-un
ambalaj
Jumbo

Meniu

NEW

RANGE

MAESTRO
Ingrediente profesionale
pentru bucătari și sectorul
horeca

Meniu

Arahide decojite
granulate crude

Fistic decojit
granulat crud

Miez Nucă
granulat

Stafide Sultana din
Struguri fără sâmburi

Arahidele decojite granulate crude
de la Orlando asigură necesarul de
energie în orice situație, indiferent
dacă simțiți nevoia unei gustări sau
a unui fel de mâncare sofisticat. Au
un conținut bogat de cupru, potasiu,
fosfor, calciu, vitamine B1, B2, B3, B6 și
E, coenzima Q10.

Fisticul decojit granulat crud de
la Orlando are multe proprietăți
nutritive și beneficii pentru sănătate
prin conținutul de potasiu, polifenoli,
luteină și zeaxantină, fibre alimentare,
proteine, vitamine și minerale de
cupru, mangan, potasiu, fier, fosfor,
calciu și zinc.

Gustul deosebit și proprietățile
nutritive și energetice promovează
consumul zilnic de sâmburi de nuci
crude din gama Maestro. Miezul de
nucă Orlando completează necesarul
de proteine, grăsimi, vitamine A, B1,
B2, B3, B5, B6, C, diverse minerale,
fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sulf,
fier, fibră, pentru orice tip de dietă .

Stafidele Maestro Sultana de la
Orlando, din struguri fără semințe,
sunt combinația perfectă între aroma
sănătoasă și accentul nutritiv. Pe lângă
fier, potasiu și magneziu, stafidele
Sultana din struguri fără sâmburi sunt
bogate în fructoză, fibre, aminoacizi și
minerale.

Gramaj: 250g

Gramaj: 250g

Gramaj: 250g

Gramaj: 250g

Meniu

Nutco
Fresh
O gustare apreciată
de nutriționiști și de
persoanele care adoptă
un stil de viață sănătos:
produsele Nutco Fresh

Meniu

Curmale Sayer cu
Sâmburi Uscate Natural

Curmale fără Sâmburi
Uscate Natural

Smochine Deshidratate
Uscate Natural

Curmalele Sayer cu Sâmburi Nutco
Fresh Uscate Natural sunt forma ideală
de consum a unor gustări sănătoase
cu un conținut bogat de fibre
alimentare, cupru, magneziu, mangan,
vitamina B6, niacină, acid pantotenic,
riboflavină.

Curmalele fără Sâmburi Nutco Fresh
Uscate Natural conțin săruri minerale
– fier, magneziu, cumarină, vitaminele
A, D şi cele din complexul B, zaharuri şi
protide.

Smochinele Deshidratate Uscate Natural
conțin vitamine și minerale, calciu, fibre,
potasiu, polifenoli, flavonoide magneziu,
fier și vitamina K. Adorate de copii și
adulți, Smochinele Nutco Fresh aduc
pofticioșilor aroma originară din Orientul
Mijlociu și Vestul Asiei.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764006783

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764011251

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764020529

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764015655

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764015945

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764009999

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764010483

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764010476

Meniu

Caise fără Sâmburi
Deshidratate

Prune fără Sâmburi
Deshidratate

Cocktail Clasic – 3
Fructe, Deshidratate

Miez Nucă
Crud

Unele gusturi nu se uită niciodată, iar Caisele
Nutco Fresh sunt sigur pe lista iubitorilor
fructelor uscate.

Prunele fără Sâmburi Nutco Fresh sunt
o sursă importantă de glucide, fier,
potasiu, fosfor, calciu, magneziu, acizi
organici, vitamine A, B, și C. Consumând
zilnic prunele deshidratate îți asiguri o
gustare benefică și delicioasă.

Cocktail-ul Clasic de la Nutco Fresh
este o combinație delicioasă de fructe
deshidratate, care conține smochine,
curmale și caise fără sâmburi.

Miezul de Nucă Crud Nutco Fresh are
în compoziție nutrienți precum sodiu,
potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor,
sulf, fier, cupru, zinc şi iod. Vitaminele
C, B1, B2, B5, vitamina PP şi caroten.

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764011282

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764010506

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764010513

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764011329

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764010490

Meniu

Fistic în coajă
Crud

Migdale Decojite
Crude

Migdale
Crude

Migdale Coapte
cu Sare de Mare

Gramaj: 320g
Cod EAN: 5941764011244

Gramaj: 320g
Cod EAN: 5941764021410

Gramaj: 320g
Cod EAN: 5941764021465

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764011954

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764006745

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764012203

Gramaj: 600g
Cod EAN: 5941764011947

Migdale Fulgi
Crude

Nuci Caju
Crude

Arahide decojite
Crude

Semințe
Susan

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764021403

Gramaj: 320g
Cod EAN: 5941764021458

Gramaj: 500g
Cod EAN: 5941764011053

Gramaj: 320g
Cod EAN: 5941764021427

Meniu

Semințe Dovleac
Semințe Floarea
Coapte cu Sare de Mare Soarelui Negre,
Coapte cu Sare de Mare

Nucă Cocos
Fulgi

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764021946

Gramaj: 300g
Cod EAN: 5941764010889

Gramaj: 400g
Cod EAN: 5941764021472

alte produse

Gramaj (g)

Nutco Fresh merișoare deshidratate
Nutco Fresh merișoare deshidratate
Nutco Fresh stafide jumbo
Nutco Fresh stafide brune
Nutco Fresh Arahide în păstaie
coapte cu sare de mare
Nutco Fresh Arahide în păstaie
coapte cu sare de mare
Nutco Fresh Arahide în coajă
coapte fără sare
Nutco Fresh Migdale coapte
fără sare
Nutco r Fresh Nuci Caju crude
Nutco Fresh Nuci Caju coapte
fără sare
Nutco Fresh Semințe de Mac

100
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
600

Meniu

Produsele Oblio, pline de fibre, vitamine și minerale
naturale sunt excelente pentru o dietă echilibrată.

Curmale cu Sâmburi
Uscate Natural

Smochine
Uscate Natural

Miez Nucă
Crud

Curmalele cu Sâmburi Oblio Uscate
Natural sunt recunoscute pentru
beneficiile oferite, având în vedere
conținutul de antioxidanți, potasiu,
magneziu, cupru și seleniu.

Smochinele Oblio Uscate Natural
sunt considerate un dish special și
multifuncțional, fiind bogate în acizi
grași Omega 3 și 6, vitamine, potasiu,
magneziu.

Recomandat consumului zilnic, Miezul de
Nucă de la Oblio cucerește orice pretențios
în materie de alimentație sănătoasă.
Miezul de Nucă Crud Oblio contribuie la
menținerea sănătății tale prin conținutul
bogat de iod, cupru, zinc, mangan, potasiu,
acizi grași Omega 3.

Gramaj: 200g
Cod EAN: 5941764015808

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764015822

Gramaj: 250g
Cod EAN: 5941764022202

Meniu

contactează-ne!
Adresă: Șoseaua de Centură nr. 5
Com. Clinceni, Ilfov, România
Telefon: +4021.351.45.57/58
Fax: +4021.351.45.59
office@orlandos.ro
comercial@orlandos.ro

