
  

 
  

  

Dr. Oetker Professional, împreună cu renumitul producător 
Coppenrath & Wiese, îți pune la dispoziție o gamă variată 
de tarte și prăjituri congelate, special create pentru piața 
HoReCa. Preparate în Germania, acestea îți vor îmbogăți 
oferta și îți vor încânta și surprinde de �ecare dată clienții.

Tarte și prăjituri ra�nate, cu garanția calității
asigurată de Coppenrath & Wiese

gust desăvârșit!

Calitate fără compromis,



Varietate de arome,
calitate fără cusur
Toate tartele și prăjiturile din gama profesională Coppenrath & Wiese
au în comun calitatea ireproșabilă și gustul �n, perfect echilibrat.

Tarte rotunde, neporționate (Ø 26 cm, 12-14 porții)

1. Tartă cu mere și aluat sfărâmicios
 
Tartă din aluat fraged crocant cu mere, 
sta�de și scorțișoară, acoperită cu aluat 
sfărâmicios, bine copt. 53% mere / 3% sta�de

21% brânză proaspătă degresată
16% brânză proaspătă cu grăsime

21% vișine
33% brânză proaspătă / 9% caise

51% mere / 3% sta�de

66% mere

2. Tartă cu mere

Tartă din aluat fraged crocant cu mere, 
sta�de și scorțișoară. 

3. Tartă cu brânză, caise și aluat sfărâmicios

Tartă cu brânză, pe un strat de caise și 
aluat fraged crocant, acoperită cu 
aluat sfărâmicios.

4. Tartă cu vișine și Crème Brûlée

Tartă din aluat fraged crocant cu bucăți de 
vișine și Crème Brûlée. 

6. Tartă cu brânză (Cheesecake)

Tartă cu brânză și smântână, cu aromă de 
vanilie și lămâie, pe blat din aluat fraged.

5. Tartă franțuzească cu mere

Tartă din aluat fraged crocant cu 
mere caramelizate.

Cod EAN: 4008577009231 
1 buc – 1750 g / 1 bax – 6x1750 g

Cod EAN: 4008577009132
1 buc – 1750 g / 1 bax – 6x1750 g

Cod EAN: 4008577099249
1 buc – 1750 g / 1 bax – 6x1750 g

Cod EAN: 4008577099140
1 buc – 1500 g / 1 bax – 6x1500 g

Cod EAN: 4008577009224
1 buc – 1250 g / 1 bax – 6x1250 g Cod EAN: 4008577060300

1 buc – 1400 g / 1 bax – 6x1400 g



Prăjituri la tavă, porționate (24x27 cm, 12 porții a 9x6 cm)

Pur și simplu convingător

Avantajele tale:

40% prune

55% mere

25% mere / 25% smântână dulce

31% vișine

26% vișine / 18% smântână dulce

2. Prăjitură la tavă cu mere și aluat sfărâmicios

Bucăți de mere zemoase pe un blat crocant, 
acoperite cu aluat sfărâmicios.

3. Prăjitură la tavă cu cacao și vișine
 
Vișine zemoase prinse în blat de cacao și 
decorate cu aluat sfărâmicios.

1. Prăjitură la tavă cu prune și aluat sfărâmicios

Prăjitură cu bucăți de prune, acoperită cu 
aluat sfărâmicios, bine copt.

Ușor de pregătit și de servit: tartele și prăjiturile sunt gata preparate. În funcție de situație și necesitate,
ele pot � dezghețate la temperatura camerei, la frigider, la cuptor sau la cuptorul cu microunde și servite imediat. 

Prospețime garantată: fructele proaspete folosite sunt prelucrate și integrate în preparate direct în fabrică, după care
sunt congelate imediat, proces care asigură un grad ridicat de prospețime și un gust bogat produsului �nal. 

Calitate fără compromis: tartele și prăjiturile nu conțin grăsimi hidrogenate sau potențiatori de gust. Datorită selecției
atente a materiei prime, cât și a procesului modern de preparare, conform celor mai înalte standarde, consumatorii
se vor bucura de un gust ra�nat, iar tu de un raport calitate-preț ireproșabil. 

4. Prăjitură la tavă cu mere, migdale și smântână

Prăjitură cu bucăți de mere și cremă de 
smântână, decorată cu felii de migdale.

5. Prăjitură la tavă Valurile Dunării

Vișine în aluat marmorat, acoperite cu cremă de 
smântână cu gust de vanilie și glazură din cremă de 
ciocolată neagră.

Cod EAN: 4008577099874 
1 buc – 1350 g / 1 bax – 6x1350 g

Cod EAN: 4008577099928
1 buc – 1350 g / 1 bax – 6x1350 g

Cod EAN: 4008577099904 
1 buc – 1500 g / 1 bax – 6x1500 g Cod EAN: 4008577099935

1 buc – 1500 g / 1 bax – 6x1500 g

Cod EAN: 4008577099843
1 buc – 1500 g / 1 bax – 6x1500 g



Cod
EAN

Nr.
Art

Sortiment Conținut

4008577009231 14 porții x 125 g1 Tartă cu mere și 
aluat sfărâmicios

4008577009132 14 porții x 125 g2 Tartă cu mere

4008577099249 14 porții x 125 g3 Tartă cu brânză, 
caise și aluat 
sfărâmicios

4008577099140 14 porții x 107,1 g4 Tartă cu vișine
și Crème Brûlée

4008577009224 14 porții x 89,2 g5 Tartă franțuzească
cu mere

4008577099928 12 porții x 112,5 g
(9x6 cm/porție)

7 Prăjitură la tavă 
cu cacao și vișine

4008577099904 12 porții x 125 g
(9x6 cm/porție)

8 Prăjitură la tavă 
cu mere, migdale 
și smântână

4008577099935 12 porții x 125 g
(9x6 cm/porție)

9 Prăjitură la tavă 
Valurile Dunării

4008577099874 12 porții x 112 g
(9x6 cm/porție)

10 Prăjitură la tavă 
cu mere și aluat 
sfărâmicios

4008577099843 12 porții x 125 g
(9x6 cm/porție)

11 Prăjitură la tavă 
cu prune și aluat 
sfărâmicios

4008577060300

Informaţii nutriţionale: pentru 100 g produs

828 kJ/
197 kcal

6 g/
2,6 g

32 g/
20 g

2,6 g 0,13 g

848 kJ/
202 kcal

6,5 g/
2,8 g

33 g/
20 g

2,2 g 0,10 g

1124 kJ/
268 kcal

10 g/
3,7 g

38 g/
20 g

6 g 0,23 g

1091 kJ/
261 kcal

12 g/
7,1 g

33 g/
18 g

4,6 g 0,21 g

834 kJ/
199 kcal

7,8 g/
3,9 g

29 g/
18 g

2,3 g 0,10 g

1121 kJ/
268 kcal

14 g/
3,7 g

27 g/
16 g

7,6 g 0,20 g

1267 kJ/
302 kcal

15 g/
2,4 g

37 g/
18 g

4,3 g 0,45 g

918 kJ/
219 kcal

8,4 g/
2,5 g

32 g/
17 g

3,2 g 0,15 g

1381 kJ/
330 kcal

17 g/
3,5 g

40 g/
24 g

4,2 g 0,29 g

1193 kJ/
286 kcal

16 g/
5,7 g

31 g/
22 g

3,3 g 0,32 g

1272 kJ/
305 kcal

19 g/
6,5 g

30 g/
20 g

3,5 g 0,29 g

12 porții x 116 g6 Tartă cu brânză 
(Cheesecake)

Informații despre produse

Depozitare și valabilitate  
La -18˚C – până la data indicată pe ambalaj

La -12˚C – 3 săptămâni pentru prăjiturile
porționate și 4 săptămâni pentru tartele rotunde

La -6˚C – 4 zile pentru prăjiturile porționate și
1 săptămână pentru tartele rotunde

La +5˚C – 1 zi pentru prăjiturile porționate și 
3 zile pentru tartele rotunde (în frigider)

A nu se recongela după decongelare!

Mod de preparare:  
Se scoate produsul din ambalaj.

Se decongelează la temperatura camerei: 4 ½ ore.

Se decongelează la frigider / camera frigori�că: 12 ore.

Se decongelează în cuptorul cu microunde:
5 minute la 1200 W / 2 minute și 30 secunde la 1800 W.

Recomandarea noastră:
Produsele cu cremă se decongelează la frigider sau 
la temperatura camerei (aprox. 3 ore).

Lasati prajitura sa se odihneasca
pentru cel putin 20 de minute
dupa decongelare.

,
,

Valoare
energetică

Grăsimi/
din care
acizi graşi
saturaţi

Glucide/ 
din care
zaharuri

Proteine Sare


