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INDICAȚIE GEOGRAFICĂ
PROTEJATĂ

Topoloveni

Suntem aproape siguri că este
vorba despre Indicația
Geografică Protejată primită
în 2011 de magiunul nostru din
prune.
E de înţțeles. Că doar am fost
primii din România cu
Indicaţție Geografică Protejată.
Și, vreme de șase ani, singurii.

Ce lucru îți vine în
minte prima dată
despre noi?

Ce ne-ar
plăcea să
mai știi
despre
Topoloveni?
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Topoloveni

TE POŢȚI BAZA PE NOI CA SĂ-ŢȚI UMPLI CĂMARA
Ne-am mărit de la an la an gospodăria și astăzi pleacă de la Topoloveni spre toţți
consumatorii noștri o mulţțime de produse: magiunuri, dulceţțuri de tot soiul, zacuște
gustoase și alte delicatese.
Toate pregătite după reţțeta specială care a făcut ca magiunul din prune Topoloveni
să devină un brand de ţțară: CALITATE condimentată din plin cu CALITATE și
garnisită îngrijit cu CALITATE.

Ce ne-ar
plăcea să
mai știi
despre
Topoloveni?

AM REUȘIT SĂ TRANSFORMĂM UN
UN NUME DE LOCALITATE DIN
ROMÂNIA ÎN MARCĂ PROPRIE
Cu timpul, Topoloveni a ajuns să
însemne mult mai mult decât la
începuturile companiei noastre. Dintr-un
nume de localitate s-a transformat
treptat într-o denumire care duce cu
gândul în primul rând la produsele
companiei noastre.
Din 2020, avem un certificat de
înregistrare OSIM pentru
toponimul Topoloveni, care a devenit
astfel numele nostru oficial, din acte.

Prețuim
tradiția

05

ARBORELE NOSTRU GENEALOGIC

Arborele nostru genealogic a început să fie desenat în mod oficial la 1914. Suntem însă
siguri că rădăcinile sale se întind mult mai departe în tradiția culinară românească,
una în care simplitatea și sănătatea au stat întotdeauna împreună la masă.

Topoloveni

Compania noastră, Sonimpex Topoloveni, a cumpărat vechea fabrică de magiun din
localitate în 2001. Am reușit să transformăm magiunul din prune Topoloveni
într-un brand faimos și aici este meritul nostru. Însă istoria magiunului de
Topoloveni a început în 1914, atunci când a fost înfiinţțată fabrica din localitate, și a
reușit să meargă mai departe, trecând peste două războaie mondiale și peste perioada
comunistă. Iar aici este meritul magiunului din prune, al gustului său perfect
echilibrat și al calităţților sale nutritive.
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DE CE SUNT SPECIALE PRODUSELE
NOASTRE?

Topoloveni

Din respect faţță de tradiţția culinară românească, am
decis să punem pe piaţță produse alimentare cu
ingrediente exclusiv naturale, fără conservanți,
E-uri sau aditivi alimentari.
Și tot din respect faţță de tradiţția unei alimentaţții
sănătoase, am ajuns să și inovăm. Am reușit să
producem dulceață fără zahăr adăugat, iar
compania noastră deţține și un Brevet
Internațional pentru asta. Am înlocuit siropul din
zahăr cu sucul natural de măr și, odată cu asta, am
înlocuit riscurile asociate unui consum ridicat de
zahăr cu bucuria pură de a savura o dulceaţță
sănătoasă.

Cultivăm
inovația

Tindem
mereu spre
100%

CUM PREPARĂM PRODUSELE
NOASTRE?
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100% fructe & legume și 0% chimicale.
Sună deja foarte bine, însă noi nu ne-am oprit
aici.

Topoloveni

Fructele și legumele sunt tratate cu multă
blândeţțe în fabrica noastră, evitându-se
fierberea la temperaturi ridicate. Folosim în
producţție vase bain-marie, cu pereţți dubli,
prin care circulă abur la o temperatură
controlată și cât mai scăzută. Așa se face că
reușim să păstrăm o proporţție mare din
conţținutul natural de vitamine, minerale și
fitonutrienţți al fructelor și legumelor. Nu e
simplu, însă ne-am propus să tindem și aici
spre 100%.

Produsele noastre
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MAGIUN DIN PRUNE
Regele

Topoloveni

Primul produs obţținut în fabrica
noastră de la Topoloveni și, mai
ales, primul produs românesc
cu Indicație Geografică
Protejată, magiunul din prune
este și cel mai probabil va rămâne
imposibil de detronat pe
rafturile din gospodăria Topoloveni
și în preferinţțele românilor într-ale
dulceţțurilor și magiunurilor.

Produsele noastre

MAGIUNURI DIN STRUGURI,
MERE ȘI DOVLEAC

Făcute după reţțeta unui magiun care se respectă: fructul și nimic altceva

MAGIUN DIN STRUGURI

MAGIUN DIN MĂR

MAGIUN DE DOVLEAC

In vino veritas. Însă și
gustul unui magiun din
struguri poate fi
îmbătător.

Fruct comun, dar cu
puteri ieșite din comun.
Se spune că a adus
păcatul în lume. Dar și
că ţține doctorii departe
de cei care îl consumă.

Dovleacul e legumă sau
e fruct?
Până rezolvăm dilema,
să ne bucurăm de o
lingură cu magiun.

Produsele noastre
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DULCEAȚĂ FĂRĂ ZAHĂR ADĂUGAT
Regina

Topoloveni

Cum a devenit dulceaţța noastră Regină în
ţținutul dulceţțurilor? Pe merit. Nu are zahăr
adăugat, nu conţține chimicale și nici nu a
apelat niciodată la ajutoare ca gelatina sau
alţți gelifianţți pentru a-și obţține titlul de
dulceaţță. Și-a câștigat singură rangul, prin
forţțele proprii ale fructelor.

Produsele noastre

DULCEAȚĂ DE CĂPȘUNE

DULCEAȚĂ DE VIȘINE

N-avem explicaţția știinţțifică, dar
vișinele par să fie preferate de toată
lumea mai degrabă în dulceaţță decât în
starea lor naturală. Nu ne pricepem
neapărat la știinţță, dar facem artă cu
dulceaţța noastră de vișine.

Topoloveni

Numai bună de testat voinţța
celor care susţțin că se pot abţține
de la orice fel de mâncare.
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Produsele noastre
Cireșe albe

Cireșe amare albe

DULCEAȚĂ DE CIREȘE

Cireșe negre

Cireșe amare

Oricâte ar fi, nu sunt
niciodată de ajuns.
Așa că noi am căutat
patru feluri diferite
de cireșe și am făcut
din toate dulceaţță. Să ne
ajungă pentru toate
patru anotimpurile.

Produsele noastre

DULCEAȚĂ DE ZMEURĂ

DULCEAȚĂ DE CAISE

Delicatesă? Sau delicateţțe?
Fără îndoială, ambele.

Topoloveni

Cine nu o cumpără și a doua oară,
și a treia oară și așa mai departe,
înseamnă că nu a cumpărat-o, de
fapt, niciodată.
Dulceaţța de zmeură. Supranumită
Trebuie să încerci!
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Produsele noastre
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Topoloveni

DULCEAȚĂ DE GUTUI

Fructe cu caracter tare,
dar ușor de îmblânzit
pentru cine se pricepe
să le transforme în
dulceaţță. Noi zicem că
ne iese perfect.

DULCEAȚĂ DE PEPENE
GALBEN

Dacă ești în căutare de un
sinonim mai puţțin folosit
pentru aromat, încearcă o
linguriţță din dulceaţța de
pepene galben Topoloveni.

DULCEAȚĂ DE DOVLEAC

Oare cum se face că
dovlecii au devenit
simbolul Halloween-ului?
În cazul dulceţții noastre,
citești eticheta și nu e
nimic care să te sperie.

Produsele noastre

DULCEAȚĂ DE
NUCI VERZI

Într-o lume destul de
prozaică, te invităm
să mâncăm împreună
romantism pe pâine.

DULCEAȚĂ DE
AFINE

Da, sosim imediat cu
încă o porţție.

Topoloveni

Un fel de mașinărie a
timpului, cu ajutorul
căreia ne putem întoarce
pentru câteva momente
în copilărie, în curtea
bunicilor.

DULCEAȚĂ DIN
PETALE DE
TRANDAFIR
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Produsele noastre

DULCEAȚĂ DE
LAVANDĂ

E în regulă să îţți
cumperi și singur flori.
Data viitoare, încearcă
un buchet la borcan,
sub formă de dulceaţță.

DULCEAȚĂ DE
COACĂZE ROȘII

Pentru că știm că nu
ajungi prea des la
pădure, aducem noi
pădurea la tine. Cu tot
cu antioxidanţții din
fructe.

Topoloveni

Preferi culoarea
lavandei sau mirosul ei?
Înainte de a îţți exprima
preferinţțele, îţți
recomandăm să îi
încerci și gustul.

DULCEAȚĂ DIN
FLORI DE SALCÂM

16

Produsele noastre
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Topoloveni

DULCEAȚĂ DE GOJI

Goji, goji, goji. Să
repetăm de cât mai
multe ori. Până ţținem
minte cât de mult bine
ne fac aceste fructe.

DULCEAȚĂ DE
MERIȘOARE

Atât de gustoasă încât
uneori o tratăm cu
superficialitate și nu ne mai
gândim câte proprietăţți
terapeutice au merișoarele.

DULCEAȚĂ DE ARONIA

Cu ceva dulce și bun.
Unul dintre cele mai
plăcute feluri de a-ţți
construi o bună
imunitate.

Produsele noastre
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DULCEAȚĂ DE
TOPINAMBUR

DULCEAȚĂ DE
ARDEI IUTE

Momordica sau castravetele
amar se mai numește și
insulină vegetală. Acesta este
motivul pentru care am ales să
o transformăm în dulceaţță. Și
din același motiv o
recomandăm în primul rând
persoanelor cu diabet.

Întotdeauna există loc de
și mai multă sănătate. La
asta ne-am gândit când
am creat dulceaţța din
topinambur, o legumă de
cinci stele în prevenirea
sindromului metabolic și a
diabetului zaharat.

Parcă simţțim câteodată că
lipsește ceva din farfurie ca
să ne putem bucura de o
combinaţție de gusturi
perfectă. E vorba despre
dulceaţța de ardei iute.

Topoloveni

DULCEAȚĂ DE
MOMORDICĂ

Produsele noastre

GEMURILE DIN MAI MULTE
FRUCTE

Ce ar putea egala gustul unui fruct aromat transformat într-o dulceaţță sănătoasă?
Gustul mai multor fructe parfumate aduse la un loc într-un gem la fel de sănătos.
GEM ASORTAT

GEM DE FRUCTE

Produsele noastre

MÂNCĂRURI GATA PREPARATE

Zacuște
Aperitive din care îţți propui doar să guști, însă nu te mai poţți opri. Și uite așa se
transformă în fel principal.

ZACUSCĂ DE FASOLE

ZACUSCĂ DE VINETE
ZACUSCĂ DE GHEBE

Produsele noastre

MÂNCĂRURI GATA PREPARATE

Sarmale
Dacă ai fost în România și n-ai gustat sarmalele, mai vino o dată. Dacă locuiești în România
și n-ai încercat sarmalele de la Topoloveni, te invidiem. Înseamnă că ai suficient timp liber
încât să gătești acasă o mâncare destul de complicată.

SARMALE DE POST
CU CIUPERCI

SARMALE DE POST
CU PRUNE USCATE

Produsele noastre

MÂNCĂRURI GATA PREPARATE

Ardei capia copt marinat

Gust perfect și foarte multă
muncă până să îl obţții. Lasă
partea cu munca în seama
noastră.

Produsele noastre

AJUTOARELE DIN BUCĂTĂRIE

Înţțelegem perfect pasiunea pentru gătit și mâncăruri bune, că doar cu asta ne ocupăm.
Nevoie de o mână de ajutor în bucătărie? Aici suntem.

BULION DE TOMATE

ZARZAVAT PENTRU CIORBE
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AVEM PRIETENI MULȚI…

Topoloveni

Cei mai tineri prieteni ai noștri au vârsta de 6 luni
și tocmai au trecut în etapa de diversificare a
alimentaţției. Părinţții lor au pe bună dreptate
încrederea să aleagă pentru ei produse precum
magiunul nostru din prune, pentru că sunt naturale
și foarte hrănitoare.
Printre prietenii noștri se numără și mulţți
vârstnici, unii dintre ei cu probleme de sănătate.
Magiunul din prune poate fi consumat, cu
recomandarea medicului curant, și de către
persoanele cu diabet. Tot astfel, restul produselor
noastre pot fi alese de către persoane cu diferite
afecţțiuni care impun limitarea consumului de zahăr
sau de sare și, în general, o alimentaţție sănătoasă.

Consumatorii
noștri

Consumatorii
noștri
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AVEM PRIETENI MULȚI...
Ne place să oferim soluţții pentru
sănătate acolo unde ele se găsesc cu
dificultate.

Topoloveni

Însă la fel de mult ne plac numeroșii
noștri consumatori cu o stare bună de
sănătate. Pentru că ei ne ajută să ne
atingem scopul nostru principal,
acela de a MENȚINE sănătatea
clienților noștri.
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AVEM PRIETENI MULȚI…

România

Topoloveni

În România, numărul prietenilor noștri tinde
spre 100%. E adevărat, sunt și români care ne
știu doar din auzite și nu pe gustate, însă ne este
suficient să știm că ne vorbesc de bine și că
suntem prieteni chiar și așa, de la distanţță.
Cât despre ceilalţți, îi întâlnim adesea în
supermarketurile din România, în
magazinele noastre din București sau în
online.
Magazin online: www.magiun-sonimpex.ro
Magazine București: str. C. A. Rosetti nr. 26
și blvd. Carol I, nr. 57

Consumatorii
noștri

Consumatorii noștri
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AVEM PRIETENI MULȚI…

România

Topoloveni

Unii dintre clienţții noștri
din ţțară ne aleg pentru
consumul propriu, alţții,
precum Casa Regală a
României, pentru a le fi
furnizori constanţți.

Consumatorii noștri
AVEM PRIETENI MULȚI…

și peste tot în lume
Cu o carte de identitate românească și un
pașaport european, care poartă ștampila de
Indicaţție Geografică Protejată (IGP), magiunul
din prune Topoloveni a reușit să-și facă prieteni
noi în toată lumea. Din Uniunea Europeană a
ajuns în alte ţțări și pe alte continente, iar IGP-ul
este valabil astăzi, prin acorduri comerciale
stabilite de Comisia Europeană, și în Canada și
Japonia.
La evenimente, târguri sau expoziţții, magiunul
continuă să călătorească și să lege prietenii, atât
pentru el însuși, cât și pentru România.

Certificări
și premii
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RECUNOAȘTEM CĂ NE PLAC RECUNOAȘTERILE

2008

Magiunul din
prune a fost
primul produs
românesc care a
primit protecție
națională din
partea
Ministerului
Agriculturii

2010
Primirea
calităţții de
Furnizor al
Casei Regale
a României,
reînnoită în
2011, 2014 și
2018

2010
Distincţție pentru
magiunul din prune

Topoloveni

Cod de
operator NATO

2009

Certificări și premii
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RECUNOAȘTEM CĂ NE PLAC RECUNOAȘTERILE

2011
Magiunul din prune Topoloveni
primește certificarea de Indicație
Geografică Protejată

2011 & 2012
Cinci distincţții Superior Taste
Award pentru magiunul din
prune și patru dulceţțuri

Topoloveni

Certificări și premii

31

RECUNOAȘTEM CĂ NE PLAC RECUNOAȘTERILE

2013

2013

2014

Trei premii
Monde
Selection
pentru trei
dulceţțuri

”Superior Taste
Award 2013 with 2
Golden Stars”
pentru magiunul din
prune

”Superior Taste
Award 2014 with 2
Golden Stars”
pentru magiunul din
prune

Topoloveni

Certificări
și premii
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RECUNOAȘTEM CĂ NE PLAC RECUNOAȘTERILE

2020

Distincţție Great Taste
Awards pentru
magiunul din prune

Magiunul din
prune este inclus
în Registrul
Național al
Mențiunilor
Nutriționale și
de Sănătate

Topoloveni

2015

Principiile noastre
VOM MERGE MEREU PÂNĂ LA CAPĂT
CU…
1. PRODUSE ALIMENTARE FUNCȚIONALE.
Considerăm că e absolut în regulă să aduci pe piaţță produse
alimentare care se vând bine, însă că e prea puţțin. Credem
că e nevoie ca produsele alimentare să fie și gustoase, dar că
în continuare nu e suficient. De-abia atunci când sunt și
sănătoase alimentele își merită cu adevărat numele. Asta
susţținem și asta practicăm.
2. TRADIȚIA ROMÂNEASCĂ. Ne plac universalitatea și
multiculturalismul, însă considerăm că farmecul lor stă
tocmai în aducerea la un loc a tradiţțiilor naţționale. Tradiţția
culinară românească rămâne sursa noastră de inspiraţție, iar
producătorii români de fructe și legume sunt și vor fi
singura sursă de aprovizionare pentru produsele
Topoloveni.

Principiile noastre
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VOM MERGE MEREU
PÂNĂ LA CAPĂT CU…

Topoloveni

3. Mult CURAJ. De a fi primul pe un
drum, de a face lucruri pe care alţții ca
tine nu le-au mai făcut. Afacerea
Topoloveni este condusă de două femei
care au ales curajul și drumurile
nebătătorite: Bibiana Stanciulov și
Diana Stanciulov. Urmează drumuri
noi și feluri noi de a le parcurge. Cu
mult curaj și până la capăt.

Topoloveni
NE POȚI GĂSI LA:
www.magiun-sonimpex.ro
sonimpex.magiun@gmail.com
Magiun din prune Topoloveni
topoloveni.magiun.dulceata
(+4) 0722 705 950

