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Catalog produse patiserie



Brutăria CONCORDIA este unul dintre modelele de succes de 
întreprindere socială în România, iar acest lucru este 
reflectat în premiile obținute: ERSTE Foundation Award for 
Social Integration (2011), NESsT România – Competiția 
Întreprinderilor Sociale (2013) și METRO – Starurile 
Comunității (2014). 

Brutăria CONCORDIA este o întreprindere de economie 
socială care face parte din CONCORDIA Development S.R.L., 
ramură economică a Organizației Umanitare CONCORDIA. 

Promovând o alimentație sănătoasă, la Brutăria CONCORDIA 
sunt pregătite produse naturale pe baza unor rețete create de 
specialiști brutari români și austrieci. Produsele conțin făină 
de grâu și secară, au un conținut ridicat de semințe și sunt 
dospite cu maia naturală de secară, fără coloranți sau 
amelioratori sintetici dăunători. 

Brutăria CONCORDIA este dotată la standarde europene și 
are implementate sistemele de management al calității ISO 
9001:2015 și de management al siguranței produsului 
alimentar FSSC 22000 (versiunea 4.1).

Brutaria CONCORDIA



Aici, tineri aflați în dificultate primesc o șansă la educație și 

integrare profesională urmând cursurile pentru meseriile 

de brutar. Mai mult decât atât, absolvenții cursurilor pot 

rămâne angajații Brutăriei CONCORDIA, ca rampă de 

lansare către piața muncii.

Toate veniturile obținute din vânzarea produselor de 

panificație și patiserie ale Brutăriei CONCORDIA susțin 

Școala de Meserii CONCORDIA, program al Centrului 

pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA. 

Pentru ca poveStile triste sA aibA un final fericit!



Biscuiții Smiley

biscuit fraged cu gem de căpșuni și zahăr vanilat
60 g | 2,50 lei

Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, copiii și 

tinerii din CONCORDIA au făcut primii biscuiți 

Smiley, ca semn de mulțumire pentru 

partenerii organizației noastre. Acest lucru 

ne-a făcut să visăm la deschiderea propriei 

noastre brutării, ceea ce am și făcut în 2011. 

Cât de dulce...



cu arahide, stafide și bănuți de ciocolată
700 g | 27,00 lei

Guglof Imperial



Guglof Marmorat

cu o textură delicată, dichisit cu cacao 
700 g | 27,00 lei



Guglof cu ciocolată

cu multă ciocolată amăruie
700 g | 27,00 lei



Guglof LacertA CONCORDIA

cu un gust fin de vin roșu
1.000 g | 50,00 lei



Tort Linzer

un tort savuros cu gem de căpșuni, scorțișoară, 
arahide, cacao și fulgi de migdale

500 g | 27,00 lei



cu ciocolată, stafide, arahide, caise, 
smochine sau fructe de pădure

35 g | 3,25 lei

Miniguglof diverse sortimente



Prăjitură cu ciocolată

cu un gust delicat, cu multă ciocolată 
120 g | 6,00 lei



Prăjitură cu mere

cu cele mai proaspete mere și cu un gust 
plăcut de scorțișoară

120 g | 4,00 lei 



Prăjitură cu vișine

produs cu un gust plăcut, dulce - acrișor, 
cu vișine și aluat fin 

90 g | 5,00 lei



Prăjitură cu lămâie

cu un gust răcoritor, cu glazură acrișoară 
din zahăr și cu zeamă de lămâie

120 g | 6,50 lei



Prăjitură cu caise

cu un gust răcoritor de fructe, cu caise
90 g | 5,50 lei



Prăjitură cu gem de fructe de pădure

cu gust dulce-acrișor, cu gem de fructe de pădure
100 g | 4,50 lei



Minipateuri cu ciuperci

produs delicios din aluat franțuzesc, cu ciuperci
kg | 41,00 lei



Minipateuri cu brânză

produs delicios din aluat franțuzesc, cu brânză
kg | 36,00 Lei



Sărățele cu chimen 

produs fraged, cu gust intens de brânză 
și cu o aromă plăcută de chimen 

kg | 40,00 lei



Foitaj cu susan

produs delicios din aluat franțuzesc
kg | 30,00 lei



Turtă dulce personalizată

Surprindeți-vă colaboratorii, colegii sau 
pe cei dragi! Personalizați alegerea făcută!

de la 20 g | începând cu 3,40 lei





Unde ne găsiți?

SERVICIUL DE COMENZI
Șos. Centura de Vest 1A Ploiești 
M +40 726 244806 | comenzi.cd@concordia.org.ro

Prețurile produselor pot suporta modificări.

Oferta de preț va fi personalizată în funcție de cantitate, complexitatea și periodicitatea comenzii.

www.concordia-brutarie.ro



www.concordia-brutarie.ro
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