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* Dulcețuri Topoloveana din fructe, legume și
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fără conservanți
* Zacuscă de legume Topoloveana fără E-uri și
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conservanți
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Profil de companie
Istoric
Fabrica de magiun de la Topoloveni are o istorie considerabilă: a fost înființată în 1914 și a fost prima
fabrică de acest gen din țară, cunoscută sub denumirea de ”Cooperativa din Topoloveni”

Sonimpex Topoloveni a cumparat Fabrica de magiun Topoloveni de la lichidator judiciar, in august
2001, moment din care a inceput retehnologizarea la standardele internationale. Ca urmare a acestei
investitii, a managementului si a promovarii intense pe care am facut-o, magiunul din prune Topoloveni a
devenit un brand romanesc recunoscut la nivel national, european si international. In aceste conditii am
renuntat , din anul 2008, la exportul in vrac si am asezat magiunul din prune Topoloveni pe rafturile
retailerilor , in Romania, din respect pentru sanatatea consumatorului roman. Pentru eficientizarea activitatii
de productie am investit in brevetarea dulceturilor Topoloveana, dulceturi in care am inlocuit siropul din zahar
cu sirop natural din mar. Toate produsele noastre sunt alimente functionale cu un grad deosebit de ridicat al
calitatii, recunoscute la nivel international de catre International Taste and Quality Institute, Monde Selection
si Great Taste Traditionalitatea, autenticitatea si unicitatea Magiunului din prune Topoloveni au fost
recunoscute si certificate de catre Uniunea Europeana cu Indicatie Geografica Protejata , in aprilie 2011. In
Romania, timp de 5 ani, am fost singurul producator care a beneficiat de Indicate Geografica Protejata ,
respectiv pana in aprilie 2016..

Cele mai importante momente din istoria recentă a companiei:
- 2002 – distincția ”Marca de Aur” acordată Magiunului de prune Topoloveni de către Uniunea Generală a
Industriaşilor din România – (UGIR);
- 2003 – exportul magiunului de prune Topoloveni a crescut de la 20 de tone la 180 tone;
- 2004 – înregistrarea Magiunului de prune Topoloveni ca ”produs tradiţional românesc” în baza de date a
Ministerului Agriculturii;
- 2008 – aplicația pentru obţinerea Indicaţiei Geografice Protejate (IGP) pentru Magiunul de prune
Topoloveni şi renunțarea la exporturile în vrac în favoarea îmbutelierii în borcane, în principal pentru piaţa
românească;
- 2008 – compania SONIMPEX TOPOLOVENI obține Codul de Operator NATO, în urma testării produsului
Magiun de prune Topoloveni în cadrul Laboratoarelor Ministerului Apărării Naţionale;
- 2008 – obținerea certificatului LAREX pentru Magiunul de prune Topoloveni (LAREX Laboratories este un
organism de certificare și testare naţională din România, care funcționează în subordinea Oficiului pentru
Protecția Consumatorului). Acesta atestă că Magiunul de prune Topoloveni este ”un produs natural, fără
adaos de zahăr, conservanţi şi aditivi alimentari, recomandat pentru diabetici”.
- Februarie 2009 – obținerea protecţiei naţionale pentru Magiunului de prune Topoloveni din partea Oficiului
Ministerului Agriculturii, fiind primul produs românesc care obţine această protecţie, fapt dovedit de numărul
de înmatriculare 1;
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- 2009 - 2010 – listarea Magiunului de prune Topoloveni în cele mai mari lanțuri de retail din România;
- 2010 – compania SONIMPEX TOPOLOVENI devine furnizor oficial al Casei Regale a României pentru produsul
Magiun de prune Topoloveni;

- 2010 – Magiunul de prune Topoloveni a obținut prima sa distincție Superior Taste Award
din partea Institutului Internațional pentru Gust și Calitate de la Bruxelles. Această realizare
confirmă că pe lângă calitățile nutriționale deosebite, Magiunul de prune Topoloveni este un
produs foarte gustos.
- 2010 – compania obține distincția ”Made in România” oferita de Banca Comercială
Română (cea mai mare bancă din România) și trofeul ”Zece pentru România” din partea
unui radiodifuzor român, ”Realitatea TV”;
- 2010 – compania își diversifică producția și înregistrează la Oficiul de Stat pentru
Mărci (OSIM) marca ”Topoloveana” pentru dulcețurile fără zahăr adăugat și fără
conservanți.
- 2011 – obținerea distincției ”Practici de afaceri durabile” (Sustainable Business
Practices), oferită de revista Business Review;
- 8 aprilie 2011, Comisia Europeană acordă Magiunului de prune Topoloveni certificarea de Indicaţie
Geografică Protejată, prima certificare de acest fel acordată unui produs tradiţional românesc. ”Specialitatea
românească este acum una dintre cele peste 1000 de denumiri de produse protejate, în conformitate cu
legislaţia de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale” se
menționează în declaraţia oficială a Comisiei. Publicarea brandului ”Magiun de prune Topoloveni” în Jurnalul
Oficial al U.E. reprezintă o recunoaștere a autenticității, a tradiției, a istoriei, a reputației și a excepționalelor
calități ale produsului, plasându-l în categoria premium a dulcețurilor din fructe.
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- Mai 2011 – Magiunul de prune Topoloveni – ambasador al bunului gust românesc: ca
urmare a unui protocol semnat de companie cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Turismului, pe eticheta Magiunului de prune Topoloveni va fi promovat timp de 1 an, brandul
turistic al României;
- 26 mai 2011 – două noi distincții Superior Taste Award pentru Magiunul de prune
Topoloveni și – în premieră – pentru Dulceața de cireșe negre ”Topoloveana” fără zahăr
adăugat și fără conservanți;
- 24 mai 2011 – Doamna Bibiana Stanciulov – director general și proprietarul companiei
SONIMPEX TOPOLOVENI – a fost desemnată ”Cea mai admirată femeie de business a
anului” (Most Admired Business Women of the Year) de către cititorii revistei Business
Arena;
- 19 iunie 2011 - Doamna Bibiana Stanciulov primește titlul de Cetățean de Onoare al
orașului Topoloveni, pentru meritul de a fi adus recunoașterea europeană zonei
geografice în care se produce Magiunul;
- 27 octombrie 2011 – compania SONIMPEX TOPOLOVENI primește din partea MS Regele Mihai I al României
al doilea titlu de ”Furnizor al Casei Regale a României”, de această dată pentru Dulcețurile ”Topoloveana” din
fructe, fără zahăr adăugat și fără aditivi sau conservanți și pentru Zacusca ”Topoloveana” fără aditivi alimentari
și fără conservanți. Astfel, toate produsele noastre se află pe masa Familiei Regale a României, ca semn al
recunoașterii calităților lor nutriționale deosebite.
- ianuarie 2012 – produsele companiei au primit din partea Centrului National de Teste Comparative
certificarea ”Atestarea Calității” – un element în plus de distingere a înaltei calități dintre celelalte produse
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aflate pe rafturile magazinelor, iar Magiunului de prune
Topoloveni i se confirmă calitatea de produs tradițional
recomandat de către Asociația BIO ROMÂNIA, primind logo-ul
”Produs tradițional recomandat de BIO ROMÂNIA” ce este
inserat pe eticheta produsului.

- mai 2012 – trei dulcețuri din gama Topoloveana primesc trei distincții ”Superior Taste Award” din partea
Institutului Internațional de Gust și Calitate Bruxelles (International Taste & Quality Institute ITQI,
www.itqi.com): Dulceața de Afine Ecologice, Dulceața de Cătină și Dulceața de Prune cu Migdale Dulci.
- noiembrie 2012 – compania este certificata conform standardelor ISO 9001:2008 - sistemul de management
al calitățiii – și ISO 22000:2005 – sistemul de management al siguranței alimentului.

- aprilie 2013 – Monde Selection International Institute for Quality Selection atribuie
celor 3 produse trimise de compania noastră spre analiză (dulcețurile Topoloveana din
căpșune, din topinambur și din mure) premii importante:

- aprilie 2013: ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) acordă
Magiunului de prune Topoloveni distincția ”Superior Taste Award 2013 with 2 Golden Stars”.

- mai 2014: ITQI (International Taste & Quality Institute Bruxelles, www.itqi.com) acordă Magiunului
de prune Topoloveni distincția ”Superior Taste Award 2014 with 2 Golden Stars”.
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- Noiembrie 2014- Sonimpex Topoloveni a primit certificatul de reinnoire a titlului de
Furnizor al Casei Regale a Romaniei, pentru o perioada de 3 ani, pentru produsele
Topoloveni si Topoloveana

- August 2015- Magiunul de prune Topoloveni a primit o stea la Great Taste Awards in Marea Britanie

- Aprilie 2016- Mufiatul Cultului Musulman in Romania a reinnoit Certificatul Halal pentru compania noastra si
toate produsele pe care le realizam
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Misiunea companiei
Dorim să oferim consumatorilor produse alimentare integral naturale, fără zahăr, fără conservanţi, fără
aditivi alimentari, din respect pentru tradiția gastronomică românească și pentru sănătate

Viziunea noastră
În prezent suntem singurul producător român care oferă pieței conserve din fructe și legume fără aditivi
alimentari, fără zahăr adăugat și fără conservanți. Vrem să ne menținem pe locul I pe piața din România în
domeniul producției de alimente funcționale, 100% naturale.

Valorile noastre
Sănătatea umană este o valoare supremă, pe care trebuie să o respectăm în beneficiul calității produselor
noastre. Alimentele trebuie să fie ”medicamente”, care să ne sporească nivelului calității vieții.
Există o mare diferență între ”a mânca” și ”a ne hrăni”, de aceea inovăm în permanență pentru a oferi
consumatorilor doar alimente funcționale, necesare menținerii sănătății umane.
Produsele noastre pot fi consumate de către toate categoriile de consumatori – de la vârsta de 6 luni (când
începe diversificarea alimentației) până la persoanele vârstnice și cele cărora le este interzis consumul de
zahăr
sauMagiun
sare(cu din
acordul
medicului
curant).
Tipuri:
prune
Topoloveni,
Magiun din dovleac Topoloveni, Magiun din măr Topoloveni;

Produsele obținute la Fabrica de magiun Topoloveni

Dulcețuri Topoloveana din fructe, legume și petale de flori (afine, caise, căpșune, cătină, cireșe
negre, coacăze, flori de salcâm, gutui, mure, nuci verzi, mure, goji, prune cu migdale dulci,
topinambur, vișine, petale de trandafir, lavandă, ardei iute, momordică, cireșe amare), fără zahăr
adăugat, fără aditivi și fără conservanți; Zacuscă Topoloveana de legume fără aditivi, fără
conservanți. Bulion de roşii Topoloveana fără aditivi, fără conservanți.
Ingrediente: fructe și legume proaspete românești, netratate chimic, unele provenind din culturi
atestate ecologice.
Metoda de preparare: tradițională, atestată documentar din 1914; pentru a păstra calitățile
nutritive ale fructelor / legumelor proaspete, produsele de Topoloveni sunt preparate în sistem
bain–marie (încălzire indirectă), în cazane cu pereți dubli, prin care circulă abur tehnologic.
0 aditivi / conservanți: conservele de Topoloveni nu conțin niciun aditiv sau agent de conservare, metoda de
preparare fiind cea care le asigură neperisabilitatea.
Produsele noastre NU CONŢIN GLUTEN
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Principalul produs al companiei este Magiunul de prune Topoloveni, deținător a patru distincții ITQI
Superior Taste Award (2010, 2011, 2013 si 2014), al Indicației Geografice Protejate la nivelul U.E., al
certificatului ”Atestarea Calității” (C.N.T.C.), al recomandării – ”Produs tradițional recomandat de BIO

ROMÂNIA”, al distincției Great Taste Awards 2015 din Marea Britanie, al atestatului de furnizor oficial al Casei
Regale a României. „Magiunul de prune Topoloveni poate face parte din dieta pacientului cu diabet
zaharat”, așa cum se arată intr-un studiu clinic efectuat la Institutul pentru Diabet, Nutritie și Boli Metabolice
N.C. Paulescu
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Descriere:
Magiunul de prune Topoloveni este o pastă din prune concentrată, omogenă, vâscoasă, ușor tartinabilă,
produs ce se folosește în alimentația persoanelor de toate vârstele (de la 6 luni, când începe diversificarea
alimentației, până la bolnavii de diabet,cu acordul medicului curant, întrucât are indice glicemic scăzut:
39/100 gr), atât ca mic dejun, cât și ca desert, ca atare sau ca umplutură în diverse produse de patiserie.
Produsul este în întregime natural, obținut printr-o tehnologie din anii 1914, fără adaos de zahăr rafinat sau
alți îndulcitori industriali, fără conservanți. Prunele atent selecționate (din cel puțin patru soiuri) sunt fierte
în vase speciale cu pereți dubli, fără foc direct, în așa fel încât sunt păstrate aproape integral calitățile
sanogene ale prunelor proaspete.
Compoziție: UN SINGUR INGREDIENT! prune proaspete, bine coapte, selecționate din cel puțin 4 soiuri
românești.

Conținut: Acest produs este foarte bogat în macroelemente, microelemente, macronutrienți, micronutrienți
– fitonutrienți, antioxidanți (fibre naturale).

Calități nutritive: Datorită procedeului tradițional de preparare, Magiunul de prune Topoloveni a fost
certificat de către Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) drept aliment funcțional, întrucât are un conținut
bogat în fibre alimentare.

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul ICA, recomandă Magiunul de prune
Topoloveni ca pe un dulce sănătos, cu efecte benefice asupra sănătății:
 oaselor, fiind indicat copiilor, adolescenților, femeilor pre– și postmenopauzale, bărbaților,
bătrânilor, datorită conținutului de bor (3,5mg/100 gr) care previne apariția osteoporozei,
facilitează asimilarea calciului, magneziului și a vitaminei D, elemente foarte importante
pentru sănătatea sistemului osos;
 dinților, datorită conținutului de xylitol natural, care previne apariția cariilor, oprește
demineralizarea dinților (nu permite aderarea plăcii la dinți) și chiar remineralizează dinții
atunci când există deja carii formate;
 sistemului imunitar, prin creșterea rezistenței la infecțiile virale și bacteriene;
 sistemului nervos și muscular, datorita aportului natural ridicat de potasiu, magneziu, glucide
naturale, antioxidanți;
 are efect antistres, întărește mecanismele naturale de adaptare la stres și previne apariția
oboselii cronice;
 stimulează procesele naturale de detoxifiere, previne îmbătrânirea precoce, are efect antiaging oferind strălucire și tinerețe tenului;
 este energizant general al organismului, prin furnizarea de combustibil gata de utilizat de
către creier, mușchi, alte organe vitale;
 ajută la buna funcționare a pancreasului, datorită conținutului de xylitol natural;
 previne apariția diabetului de tip 2 (datorită indicelui glicemic scăzut, 39/100 gr), a
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aterosclerozei, a bolilor cardio-vasculare, a bolilor vasculare cerebrale, a unor tipuri de cancer
(în special a cancerului de colon), a bolilor Parkinson și Alzheimer;
 este indicat în curele de slăbire, datorită valorii energetice scăzute și aportului de vitamine și
minerale care oferă organismului necesarul zilnic de vitamine și minerale NATURALE.

Magiun Topoloveni de dovleac
Descriere: Este un produs în care dovleacul se gaseste sub formă de
pastă
Conținut: dovleac
Calități nutritive Dovleacul are beneficii multiple asupra sanatatii: trateaza
insomniile, grabeste arderea grasimilor si elimina pietrele de la vezica biliara.
Magiunul de dovleac este permis si celor care doresc sa-si tina sub control
glicemia si sa evite aparitia diabetului. Magiunul din dovleac poate fi consumat
incepand de la varsta de 6 luni , din momentul diversificatii alimentatiei. Poate fi
consumat ca gustare, fie la preparare unor deserturi sau ca garnitura la fripturi
sau salate.

Magiun Topoloveni de măr
Descriere: Este un produs în care marul se gaseste sub formă de pastă
Conținut: mar
Calități nutritive Merele au beneficii multiple pentru sanatate- nu contin
grasimi si nici colesterol. Marul reduce riscul apritiei cariilor prin diminuarea
nivelului bacteriilor, ofera protectie sistemului osos si reduce nivelul
colesterolului din sange. Merele sunt incarcate cu fibre solubile, utile pentru
mentinerea echilibrului zaharului din sange, scazand astfel riscul aparitiei
diabetului. Cu un aport important de vitamina A, marul contribuie la intarirea
sistemului imunitar, la sanatatea inimii si stimuleaza digestia.
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Dulcețurile ”Topoloveana”, fără zahăr adăugat, fără aditivi, fără E-uri și fără
conservanți

2

În anul 2010, compania a scos pentru prima dată pe piață și a înregistrat la Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci (OSIM) sub marca ”Topoloveana” produse unice pe piață: dulcețurile din fructe fără
zahăr adăugat și fără conservanți. Fructele sunt culese la maturitate deplină, apoi sunt atent
selecționate pentru procesare.
Acestea au în comun tehnologia de producție – sistem bain-marie (încălzire indirectă): fructele sunt

fierte la abur în cazane cu pereți dubli, cu scopul de a păstra cât mai multe vitamine, minerale și fitonutrienți
din conţinutul natural al fructelor. Zahărul existent în rețetele de dulceață cunoscute pe piață a fost înlocuit cu
siropul natural de mere. În acest fel, dulcețurile ”Topoloveana” sunt 100% naturale, fără adaos de zahăr, Euri sau agenți de conservare.

Dulceața de afine ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Grație calităților de gust și aspect, această dulceață a fost premiată în
2012 de către Institutul Internațional de Gust și Calitate de la Bruxelles
(www.itqi.com) cu ”Superior Taste Award” 2 Stars.
Descriere: Este o dulceață tradițională din afine, însă în loc de
îndulcitori sau zahăr, s-a folosit siropul de mere concentrat.

Conținut produs finit: afine, sirop concentrat de mere.
Calități nutritive: Produsul este un dulce natural foarte sănătos, cu o
valoare energetică medie
Consumul de afine:
 oferă o bună protecţie pentru inimă persoanelor care suferă de
sindrom metabolic, datorită unor substanţe din compoziţia
afinelor, care împiedică depunerea colesterolului pe vasele de
sânge şi formarea cheagurilor de sânge pe artere;
 previne creşterea tensiunii arteriale;
 protejează creierul de stresul oxidativ şi reduce afecţiunile
apărute cu înaintarea în vârstă (Alzheimer sau demenţă senilă);
 îmbunătăţește vederea, datorită vitaminelor A şi C din afine, care în combinaţie cu pigmentul
antocianină, îmbunătăţesc acuitatea vizuală, circulaţia sangvină la nivelul ochilor şi al sistemului
nervos şi pot preveni sau chiar trata unele boli de ochi, precum retinita pigmentoasă, glaucomul sau
miopia;
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previne apariția diabetului, datorită glucochininei, care reduce nivelul de zahăr din vasele de sânge şi
dependenţa de administrarea insulinei;
previne infecțiile, datorită proantocianidinei care anihilează colibacilii, ce cauzează infecţiile la nivelul
tractului urinar, și datorită flavonoidelor care protejează pereţii capilarelor şi organismul împotriva
infecţiilor;
are acţiune anti-inflamatoare, taninul ajută la reducerea inflamaţiilor de la nivelul laringelui în cazurile
de gripă, răceală sau a diverselor forme de alergii;
regenerează ficatul - ajută celulele de la nivelul ficatului să producă mai mulţi receptori pentru
colesterolul rău;
combate oboseala și are efect energizant, pentru că stimulează circulaţia sângelui şi a oxigenului în
creier, fapt ce revigorează activitatea cerebrală.

Dulceața de topinambur ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără
conservanți
Descriere: Este o dulceață în care topinamburul se regăsește sub formă de
cubulețe.

Conținut produs finit: topinambur, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Bioresurse Alimentare București afirmă despre Dulceața de topinambur
”Topoloveana”:

”Produsul prezintă o cantitate considerabilă de fibre alimentare, atât
insolubile (10,1%), cât și solubile (7,7%). Fibra solubilă este
reprezentată în special de inulină, considerată ingredient alimentar
funcțional, deoarece poate modifica procesele fiziologice și
biochimice din organismul uman, având rol preventiv în apariția unor
boli și conducând la o stare de sănătate îmbunătățită. Inulina are rol
de agent bifidogenetic, care stimulează sistemul imunitar al organismului, scade nivelul de bacterii
patogene în intestin, combate constipația, scade riscul osteoporozei prin creșterea absorbției
mineralelor (în special calciul), reduce riscul aterosclerozei prin scăderea sintezei trigliceridelor și a
acizilor grași în ficat și reducerea nivelului acestora în ser, reduce absorbția de zahăr din sânge –
prevenind sindromul metabolic și diabetul zaharat.
Din analizele chimice efectuate, cantitatea de zaharuri din produs a fost de 61,4%, încărcătura
glicemică pentru o porție de 20g dulceață de topinambur este de 6, ceea ce reprezintă o încărcătură
glicemică scăzută.”
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Dulceața de cireșe ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Este deținătoarea distincției ITQI ”Superior Taste Award 2011” 1 Star, a
certificatului ”Atestarea Calității” (C.N.T.C.), a atestatului de furnizor al
Casei Regale a României. A fost lansată pe piață în anul 2010.

Descriere: Este o dulceață care păstrează integrală pulpa cireșelor
Conținut produs finit: cireșe negre, suc concentrat de mere.
Calități nutritive: Produsul este un dulce natural foarte sănătos, cu o
valoare energetică medie. Cireșele au o acțiune antiinfecțioasă (măresc
reacția naturală de apărare a organismului), antireumatismală și
antirahitică. Ele sunt un reglator hepatic și gastric, un sedativ al sistemului
nervos, contribuie la regenerarea țesuturilor și au efect laxativ.

Dulceața de zmeură ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Este preparată la temperatura menajantă in sistem bain-marie, în
suc natural de măr.
Conținut produs finit: zmeură, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Zmeura intinereste si mentine inima sanatoasa si intareste
sistemul imunitar. Zmeura contine mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu,
fosfor, toate in forme usor asimilabile, vitaminele A, B1, B2, D si P, dar mai
ales vitamina C. Specialistii spun ca fructul este bogat in acid elagic, un
compus care ajuta la prevenirea cancerului, inhiband cresterea celulelor
canceroase. Zmeura este un fruct recomandat in curele de slabire, pentru ca
este saraca in calorii si bogata in fibre, care scad nivelul colesterolului si
protejeaza vasele de sange de depunerile de grasime
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Dulceața de mure ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Este preparată la temperatura menajantă in sistem bain-marie, în suc
natural de măr.
Conținut produs finit: mure, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Murele întăresc sistemul imunitar, tonifică ficatul, drenează
bila, reduc riscul bolilor cardiovasculare, ajută la absorbția fierului, reduc riscul
anemiei, au efect astringent, antiseptic, tonic și antiinflamatoriu. Sunt bogate în
fibre alimentare, au proprietăți antioxidante, inhibă creșterea tumorilor la
plămâni și piele. Protejeajă ochii (luteina îi ferește de radiațiile ultraviolete),
ajută sistemul osos (conțin magneziu), au calități hipoglicemice – fiind permise
diabeticilor cu acordul medicului.

Dulceața de căpșune ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Este o dulceață care păstrează integrală pulpa căpșunelor.
Conținut produs finit: căpșune, sirop concentrat de măr.
Calități nutritive: Căpșunele asigură buna funcționare a sistemului nervos,
întăresc oasele și dinții, cresc imunitatea organismului, au efect
antibacterian și protejează inima și vasele sanguine. Totodată, căpșunele au
proprietăți antitumorale (reduc riscul apariției cancerului gastro-intestinal),
diuretice (scad tensiunea arterială, favorizează eliminarea acidului uric, a
toxinelor și a excesului de colesterol) și antiinflamatoare. Valoarea
energetică scăzută o plasează în categoria alimentelor permise în dietele de
orice fel, inclusiv ale persoanelor bolnave de diabet, cu recomandarea
medicului curant.
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Dulceața de cătină ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Grație calităților de gust și aspect, această dulceață a fost premiată în
2012 de către Institutul Internațional de Gust și Calitate de la Bruxelles
(www.itqi.com) cu ”Superior Taste Award” 1 Star. De asemenea, este
deținătoarea Atestatului ”Produs natural recomandat de Bio România”.

Descriere: Este o dulceață în care fructele de cătină sunt păstrate
integral, sâmburii de cătină trebuie striviți în dinți, pentru că aceștia
conțin 18-20% ulei.

Conținut produs finit: cătină, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Fructele de cătină au un conținut atât de bogat în
vitamine, încât pot fi considerate adevărate polivitamine. Conform
cercetărilor Asociației Internaționale a Cătinei ( www.isahome.net),
acestea conțin:
 Vitamina C între 400 - 1500 mg la 100 g fructe, conținut superior celui din căpșuni, kiwi, portocale,
roșii și morcovi. Vitamina C crește capacitatea de apărare a organismului față de infecții prin
stimularea sistemului imunitar, favorizeaza depunerea calciului în oase și absorbția fierului din tubul
digestiv, stimulând formarea de hemoglobină.
 Vitamina E: 200 mg la 100 g fructe, concentrație superioară celei din germenii de grâu, din porumb și
soia. Vitamina E are un rol important în procesele de regenerare celulară și acțiune antioxidantă.
 Carotenoide (alfa si beta caroten) care sunt precursori ai vitaminei A. Uleiul de cătina conține de 10
ori mai mult caroten decat morcovul. Carotenoidele previn acțiunile degenerative ale pielii și
mucoaselor, contribuie la menținerea acuității vizuale, stimulează formarea de anticorpi. Beta
carotenul are o marcată activitate antioxidantă și deoarece aceasta interferă cu a vitaminei E se
presupune că împreună ar avea efect antitumoral.
 Vitaminele B 1, B 2, PP, F, provitamina D.
 Minerale: calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu, fier.
 Acizi grași esențiali nesaturați (omega 3, omega 6, omega 9) - sunt substanțe pe care organismul nu
le poate sintetiza și trebuie aduse prin alimentatie. Acizii grași omega 3 și omega 6 au rol în prevenirea
afecțiunilor cardiovasculare, neoplasmelor (în special mamar și prostatic), în menținerea optimă a
imunității și au efect antidepresiv.
 Acid oleic cu rol in scaderea nivelului colesterolului sanguin.
 Aminoacizi esențiali - din fructele de cătină au fost izolați 18 aminoacizi.

Acțiuni terapeutice: antiscorbutică, antiinflamatorie, antimicrobiană, antialgică, de regenerare a țesuturilor,
anticoagulantă, antioxidantă si implicit antitumorală, cicatrizantă și antiulceroasă, antidepresivă, protector și
regenerant hepatic, protector împotriva radiațiilor, tonic general prin conținutul bogat în minerale și vitamine.
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Dulceața de vișine ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Este o dulceață care păstrează integrală pulpa vișinelor.
Conținut produs finit: vișine, sirop concentrat de mere.
Calități nutritive: Produsul este un dulce natural foarte sănătos, cu o
valoare energetică medie. Vișinele reduc riscul de diabet de tip 2, ajuta la
slăbit, la detoxifierea organismului – în special a rinichilor, reduc stratul de
grăsime, scad colesterolul total și trigliceridele, refac fibrele musculare,
ajută organismul să se relaxeze și au efect antiinflamator și analgezic. Oferă
protecție antioxidantă comparabilă cu suplimentele alimentare, prin
conținutul bogat în vitaminele E și C. Previn efectele stresului la nivel
celular, conțin o cantitate mare de potasiu, care contribuie la stabilizarea
ritmului cardiac și la sănătatea pielii.

Dulceața de prune cu migdale dulci ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără
conservanți
Grație calităților de gust și aspect, această dulceață a fost premiată în 2012 de
către Institutul Internațional de Gust și Calitate de la Bruxelles (www.itqi.com)
cu ”Superior Taste Award” 1 Star.

Descriere: A fost lansată în octombrie 2011, după o cercetare minuțioasă în
vederea creării unui ”aliment funcțional complet”, foarte puțin procesat, care să
conțină pe lângă fructe, și un ”funizor” de acizi grași esențiali. Este o dulceață
care păstrează întregi sâmburii de migdale și pulpa prunelor, conferind
consumatorului o simfonie de gust.

Conținut produs finit: prune, migdale dulci (hidratate) și suc concentrat de
măr.

Calități nutritive: Această dulceață îmbină într-un mod fericit calitățile
deosebite ale prunelor (fibre alimentare, vitamine, antioxidanți, minerale, oligoelemente) cu o cantitate
semnificativă de proteine de cea mai bună calitate și lipide sub formă de acizi grași esențiali (Omega 3, Acid
Alpha Linolenic) – necesari pentru buna funcționare a sistemului cardio-vascular. Valoarea energetică scăzută
o plasează în categoria alimentelor permise în dietele de orice fel, inclusiv ale persoanelor bolnave de diabet
cu acordul medicului curant.
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Dulceața de gutui ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți

Descriere: Este o dulceață în care fructul (gutuia) se regăsește sub formă de
cubulețe.

Conținut produs finit: gutui, sirop concentrat de măr.
Calități nutritive: Gutuia contine magneziu, fosfor, fier, cupru, sulf, vitamina
pp, C, B, A, calciu, sodiu, glucide, tanin, pectina, protide, lipide, mucilagii, acid
malic. Se recomandă consumul acestui produs chiar și în curele de slăbire,
datorită valorii energetice scăzute .

Dulceața de nuci verzi ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Este preparată din nuci verzi întregi, curățate manual și fierte in
sistem bain-marie, în suc concentrat de măr.

Conținut produs finit: nuci verzi, suc de măr.
Calități nutritive: Conţinînd mult iod, preparatele din coaja nucilor verzi
contribuie la menținerea sănătății stomacului (combat afecţiunile la nivelul
stomacului și infecţiile intestinale acute) și ficatului, la purificarea sîngelui.
Coaja verde a nucilor este bogată în calciu (94 mg calciu/100 g nuci verzi),
fiind benefică inimii şi sistemului osos (previne osteoporoza).
Nucile, fie verzi, fie uscate, întăresc sistemul imunitar. Vitaminele A, E, F și C,
complexul de B-uri, alături de minerale precum fosfor, calciu, fier, seleniu,
zinc, potasiu sînt elementele care conferă nucilor proprietăţi imunostimulatoare și reprezintă cea mai bună
hrană pentru creier. Neurologii americani au demonstrat că substanțele active prezente în miezul nucilor verzi
au efecte pozitive în cazul afecțiunilor neurologice. Antioxidanții prezenți în mod natural, reglează nivelul
colesterolului în sânge, tensiunea arterială, reduc riscul de infarct și întăresc vasele de sânge. Nucile verzi sînt
indicate şi în cazurile de anemie, datorită fierului: 3 mg/100 g. Prof. dr Gheorghe Mencinicopschi, directorul
Institutului de Cercetări Alimentare, recomandă nucile şi în problemele de fertilitate masculină datorită
conţinutului de seleniu şi zinc.
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Dulceața din flori de salcâm ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: A fost lansată în iunie 2012, ca produs inedit și unic pe piața
românească, pentru a completa gama de dulcețuri ce ne aduc aminte de
”gusturile copilăriei”.

Conținut produs finit: flori de salcâm, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Această dulceață, ca orice alt preparat din flori de
salcâm, este un antitusiv eficient. Florile de salcâm conţin flavonoide,
glucozide, tanin şi uleiuri esenţiale, substanţe care au efect benefic asupra
organismului. Afecţiuni remediate cu salcâm: tulburări digestive, insomnie
(două linguri de dulceață din flori de salcâm consumate înainte de a merge
la culcare cu o oră-două, asigură un somn liniştit), arsuri (efecte de
calmare), migrene (florile de salcâm reduc excitabilitatea nervoasă, de
aceea se recomandă împotriva durerilor puternice de cap). Valoarea energetică scăzută o plasează în
categoria alimentelor permise în dietele de orice fel, inclusiv ale persoanelor bolnave de diabet, cu
recomandarea medicului curant.

Dulceața din petale de trandafir ”Topoloveana” fără zahăr
adăugat și fără conservanți
Descriere: Aromată și delicată, face parte din gama de dulcețuri ce ne aduc
aminte de ”gusturile copilăriei”.

Conținut produs finit: petale de trandafir, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Această dulceață are efecte astringente, aromatizante,
fortifiante, mineralizante şi tonice

Dulceața de lavandă ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: aromata si parfumata, completeaza gama din dulceturi de flori
marca Topoloveana

Conținut: flori de lavandă, sirop concentrat de mere.
Calități nutritive: Lavanda are acţiune calmantã,diureticã, antisepticã şi
cicatrizantã. Peparatele din lavanda se folosesc si pentru migrene, stari de
surmenaj si ca adjudvant in problemele circulatorii. Poate fi consumata ca
atare sau la prepararea unor deserturi
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Dulceața de ardei iute ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Conținut produs finit: ardei iuți, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Ardeiul iute este unul dintre cele mai cunoscute remedii
pentru hipertensiunea arteriala, curata arterele si contribuie la diminuarea
valorilor trigliceridelor, are beneficii asupra sistemului circulator si a celui
cardiovascular. Poate fi consumata ca garnitura la fripturi, ca adaos la
ciorbe, sosuri, tocanite, sau aluaturi cu umpluturi de carne si cascaval.

Dulceața de momordică ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Momordica charantia (castravete amar) este considerata
de cercetatori o adevarata minune a naturii datorita proprietatilor
sale curative rar intalnite. Castravetele amar reprezinta unul dintre
cele mai cunoscute si mai eficiente tratamente naturiste impotriva
diabetului, dar si a altor afectiuni.

Conținut: momordică, sirop concentrat de mere.
Calități nutritive: Momordica este sursa naturala de insulina
vegetala, fiind o comoara pentru diabetici, stabilizeaza
presiunea arteriala, contine numerosi compusi biochimici cu
activitate antibacteriana si antivirala, creste rezistenta organismului impotriva infectiilor, contribuind
la intarirea sistemul imunitar, imbunatateste vederea, si regenerează parul. Descoperirile stiintifice
care au analizat compozitia castravetelui amar au confirmat o lista impresionanta de vitamine si
minerale, dintre care amintim vitaminele B1, B6, B9, B12, C, E, K sau A si minerale precum calciul,
potasiul, sodiul si fierul. Este o sursa excelenta de magneziu, mangan, fibre dietetice, acid folic, zinc
si fosfor. De asemenea, contine betacaroten, fier si potasiu
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Dulceața de cireșe amare ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără conservanți
Descriere: Dulceata rafinata din aceste fructe este o perla
stralucitoare a bucatariei elegante romanesti.

Conținut: cirese amare, sirop concentrat de mere
Calități nutritive: Considerate super-fructe, pentru ca au foarte
multi nutrienti, ciresele contin peste 70% apa (la fel ca organismul
uman), restul de 30% fiind format din: complexul de vitamine B (B1,
B2, B6), vitaminele A, C, E si PP; minerale si oligoelemente precum:
fier, indeosebi potasiu (220 mg%), calciu, fosfor, magneziu, cupru, zinc. Ciresele amare se numara printre
fructele cu nivelul cel mai ridicat de antioxidanti, care sunt esentiali pentru sanatate. Ciresele amare sunt un
excelent remediu pentru tratarea durerilor musculare, a imbatranirii premature, a afectiunilor inflamatorii, a
bolilor hepatice, a tumorilor maligne sau benigne. Pentru efectele lor terapeutice, ciresele amare sunt folosite
cel mai des contra unor boli degenerative, contra bolilor cardiace sau vascular sau impotriva afectiunilor
respiratorii. Ciresele amare au proprietati detoxifiante, imbunatatesc somnul, eliminand insomnia si oboseala
asociata cu aceasta.

Dulceața de caise ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără
conservanți
Descriere: Este preparată din jumătăți de caise, pulpa fructului ramânând întreagă
după fierberea in sistem bain-marie, în suc concentrat de măr.

Conținut produs finit: caise, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Caisele sunt fructe foarte nutritive, bogate în zaharuri, prezente
în mod natural în vitamine ca A, C, B2, B3. Caisele sunt o sursă de minerale ca
fosfor, calciu, fier. Medicina din antichitate folosea caisele ca adjuvant pentru
anemie (contribuind la regenerarea țesuturilor, mai ales al celui nervos), constipație
sau digestie.
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Dulceața de coacăze ”Topoloveana” fără zahăr adăugat și fără
conservanți
Descriere: Este preparată la temperatura menajantă in sistem bain-marie, în suc
concentrat de măr.

Conținut produs finit: coacăze negre, suc concentrat de măr.
Calități nutritive: Coacăzele negre conțin RETINOL ca principală vitamină alături
de vitamina E (TOCOFEROL) și ACIDUL ASCORBIC (vitamina C). Mineralele cele mai
importante sunt FOSFORUL, CALCIUL și MAGNEZIUL; au conținut foarte scăzut de
grăsimi saturate. Consumul coacăzelor negre reduce nivelul oboselii, al
inflamațiilor musculare; mărește acuitatea vizuală; scade acidul uric și
colesterolul; este util persoanelor care suferă de artrită, reumatism, gută; facilitează digestia; eliberează
organismul de deșeuri și toxine; reglează tulburările premenopauzale; îmbunătățesc circulația sanguină.

Premieră absolută pe piață 2013

Dulceața “Topoloveana” de goji ecologice, fără zahăr adăugat
și fără conservanți:
Descriere: Este o dulceața о care fructele de goji sunt menținute intregi. Este
obținuta prin același procedeu, comun intregii game de produse ”Topoloveana”:
in sistem bain – marie, la temperatura menajanta. Produsul este 100% natural și
poate concura cu cel mai eficient remediu pentru creșterea imunitații.
Ingrediente: fructe goji ecologice, suc concentrat de mere.
Informații nutritionale: Despre fructele de padure goji: Pentru mai mult de 2000
de ani, goji au fost un remediu de baza in medicina tradiționala chineza.
Cunoscute sub numele de ”fructul longevitații”, acestea au de asemenea
proprietați unice in intarirea imunitara. Fructele goji au cel mai mare conținut de
betacaroten dintre toate fructele și legumele cunoscute, ceea ce inseamna o putere antioxidanta extrem de
mare. Betacarotenul este esențial pentru producerea vitaminei A pentru enzimele din ficat, care ajuta la
reproducerea celulelor.
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Zacusca de vinete/ de ciuperci ”Topoloveana”

Este un aliment care poate fi servit ca
aperitiv sau ca garnitură pentru friptură.
Descriere: Produsul este un amestec
obținut din legume coapte, decojite și
prăjite. Se prepară din vinete şi ardei care
sunt coapte și apoi decojite. Legumele
sunt amestecate cu ulei vegetal în cazane
cu pereţi dubli, împreună cu ceapa şi
morcovii. După ce legumele au fost
omogenizate, se adaugă sucul de roşii şi condimentele naturale. La sfârșitul procesului de preparare, produsul
este sterilizat. Gustul legumelor este conservat prin metoda speciala de prelucrare, care oferă acestui produs
o savoare deosebită, completată de conținutul bogat în fibre alimentare şi minerale.
Compoziție: vinete, ardei roşu, ardei Kapia, ceapă, roşii proaspete prelucrate sub formă de suc de roşii,
morcovi, ulei vegetal, sare şi condimente naturale, cum ar fi piper, busuioc şi cimbru.
Compoziție: 35% ciuperci proaspete, ardei gogoșar, ceapă, morcov, ulei, pastă de roșii, sare, condimente.
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Bulion de roșii ”Topoloveana” fără aditivi, fără E-uri și

fără conservanți
Este folosit în sezonul rece pentru diverse preparate, de la ciorbe, la mâncăruri de
post.
Compoziție: 100% roșii proaspete
Descriere: Produsul se realizează din roșii proaspete românești 100%. In timpul
procesului de fabricație, pulpa de roșii rezultată, fără semințe este fiartă și
concentrată la temperatura menajantă, în concentrator vacuum, fără adaos de sare
sau amidon, până ajunge la concentrația de 24 grade refractometrice.

Persoana de contact pentru contracte și comenzi:
DIANA STANCIULOV
Director Juridic și Comercial
tel. (+4) 0722.705.950
sonimpex.magiun@gmail.com
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