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8001440115820

ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Pomidory gotowane
 na parze

700g 350g

3x350g

Vapore - czyli gotowane na parze.

Od teraz cenne witaminy i składniki mineralne pozostaje w pomidorze a nie w wodzi.

Produkt o naturalnym i autentycznym smaku naszych najlepszych pomidorów zachowany w nienaruszonym stanie 
dzięki DELIKATNEMU PRZETWARZANIU na PARZE.

Oddzielanie się skórki dzięki delikatnemu parowaniu pozostawia pomidor w nienaruszonym stanie pełen aromatu, 
smaku i właściwości odżywczych.

Passata Vellutata 3 x 350g 4 16 8 128 512

Format

8001440132391Passata Vellutata 700g 12 12 6 72 864

8001440115837Passata Vellutata 350g 12 16 8 128 1536

butelka

butelka

butelka
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Korzyści:
·  Witaminy i składniki mineralne pozostaje w pomidorze
·  Delikatny i Autentyczny Smak pomidorów
·  Większa Naturalność
·  Świeży Aromat
·  Ukierunkowanie na nowe trendy kulinarne

Zastosowanie pary:

·  Umożliwia delikatne przetwarzanie już na wczesnych etapach procesu,
    najważniejsze dla jakości produktu.
·  Pozwala  skrócić czas przetwarzania i ogranicza “stres” pomidora.
·  Utrzymuje integralność składników odżywczych surowca, cukrów i
   soli, które w przeciwnym razie byłyby rozcieńczone w wodzie.
·  Pozwala zachować cechy organoleptyczne: strukturę i gęstość pomidora.



8001440110351

ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Pomidory gotowane
 na parze

330g 2x330g 400g

Vapore - czyli gotowane na parze.

Od teraz cenne witaminy i składniki mineralne pozostaje w pomidorze a nie w wodzi.

Produkt o naturalnym i autentycznym smaku naszych najlepszych pomidorów zachowany w nienaruszonym stanie 
dzięki DELIKATNEMU PRZETWARZANIU na PARZE.

Oddzielanie się skórki dzięki delikatnemu parowaniu pozostawia pomidor w nienaruszonym stanie pełen aromatu, 
smaku i właściwości odżywczych.

Pomidory Całe bez skóry 400g 12 12 12 144 1728

Format

8001440111143GRAN CUBETTI - Włoskie Pomidory krojone 400g 12 12 12 144 1728

8001440118395Polpa Fine 330g 6 12 11 132 792

8001440118401Polpa Fine 2 x 330g 12 12 11 132 1584

puszka

puszka

butelka

butelka
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Korzyści:
·  Witaminy i składniki mineralne pozostaje w pomidorze
·  Delikatny i Autentyczny Smak pomidorów
·  Większa Naturalność
·  Świeży Aromat
·  Ukierunkowanie na nowe trendy kulinarne

Zastosowanie pary:

·  Umożliwia delikatne przetwarzanie już na wczesnych etapach procesu,
    najważniejsze dla jakości produktu.
·  Pozwala  skrócić czas przetwarzania i ogranicza “stres” pomidora.
·  Utrzymuje integralność składników odżywczych surowca, cukrów i
   soli, które w przeciwnym razie byłyby rozcieńczone w wodzie.
·  Pozwala zachować cechy organoleptyczne: strukturę i gęstość pomidora.



ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Passata Przecier Pomidorowy
“Vellutata” znaczy aksamitny

700g

350g

500g

3 x 200g

700g

Passata - Sos pomidorowy Valfrutta, zbierany i 
puszkowany w tym samym dniu, ma niepowtarzalny 
smak i zapach świeżych pomidorów. Jest to możliwe, 
ponieważ nie stosuje się procesu zatężania, a 
konsystencję uzyskuje się po prostu przez spuszcze-
nie wody zawartej w pomidorze. Po osuszeniu pomi-
dory są siekane za pomocą sita o dużych otworach, 
butelkowane i pasteryzowane, aby utrzymać cały 
zapach świeżych pomidorów.

Passata Valfrutta ma świeży, delikatny i 
prosty smak, ponieważ składa się wyłącznie 
ze świeżych włoskich pomidorów. Nie 
zawiera nasion ani skóry, więc jest gładka i 
kremowa i idealnie nadaje się do każdego 
dania.

Passata Vellutata 700g 12 12 6 72 864

Format

8001440126826Passata Vellutata BIO 700g 6 22 6 132 792

8001440131448Passata Vellutata BIO 350g 12 16 8 128 1536

8001440008559Passata Vellutata 3 x 200g 8 12 13 156 1248

8001440002199Passata Vellutata 500g 12 12 11 132 1584

butelka

butelka

butelka

opak. kart.

opak. kart.
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ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Całe i Krojone Pomidory
Koncentrat Pomidorowy

390g

350g

130g

Do produkcji Pomidorów Valfrutta używane są wyłącznie 
włoskie pomidory. Atrakcyjne i papkowate, dojrzewające w 
południowych Włoszech, zbierane i konserwowane tego 
samego dnia, aby zachować ich naturalny smak i świeżość.

W ofercie znajduje się kilka wariantów pomidorów, 
dostosowanych do różnych potrzeb konsumenta.

Pomidory krojone  są gotowe do 
użycia i  idealne dla każdego, kto 
lubi konsystencję z wyczuwalnymi 
kawałkami pomidorów, zaś Całe 
Pomidory to produkt dla osób 
poszukujących wysokiej jakości 
całych pomidorów bez skórki w 
zalewie.

Valfrutta Polpa BIO jest gęsta i kremowa. Drobno posiekany 
miąższ, idealny dla każdego, kto kocha naturalny smak 
pomidorów i oczekuje najwyższej jakości sosu do swoich dań.

Format

8001440127007Koncentrat Pomidorowy 130g 24 16 16 96 2304

8001440127182Pomidory Krojony 390g 16

tuba

8001440131455Pomidory Krojone BIO 350g 12 16 8 128 1536butelka

opak. kart.
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12 11 132 2112



Konserwy
warzywne i owocowe
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8001440009860

ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Groszek zielony 400g 12 12 12 144 1728

Format

8001440009907Fasola 'borlotti' 400g

8001440009945Fasola 'cannellini' 400g

puszka

puszka

puszka

12 9 16 144 1728

12 9 16 144 1728

8001440001680Kukurydza super słodka 330g puszka 12 9 16 144 1728

8001440009969Ciecierzyca 400g puszka 12 9 16 144 1728

8001440010026Mieszanka warzywna 400g (ziemniak, machew, groszek) puszka 12 9 16 144 1728

8001440006807Pokrojony ananas w syropie 565g puszka 12 9 12 108 1296

8001440000102Mieszanka 5 owoców w syropie 400g puszka 12 12 12 144 1728

8001440000041Gruszki w syropie 400g puszka 12 12 12 144 1728

8001440000072Brzoskwinie w syropie 400g puszka 12 12 12 144 1728

400g 400g 400g 400g330g

400g 565g400g 400g400g



8001440128080

ilość/
karton

karton/
warstwa

warstw/
paleta

ilość kart/
paleta

ilość sztuk/
paletaEAN

Konserwy Warzywne

400g

400g

380g

Asortyment Valfrutta oferuje bogaty wachlarz 
warzyw strączkowych w wersji z certyfikatem 
BIO. Wyjątkowy smak warzyw zbieranych w 
odpowiednim stopniu dojrzałości i starannie 
przetworzonych, idealne do przygotowywania 
smacznych, zdrowych i odżywczych dań.
Groch Valfrutta jest delikatny i słodki. Zapewnia 
naturalną świeżość w każdej sałatce. 
Fasole Valfrutta Borlotti i Cannellini. 
Lekki i naturalny produkt, pełen błonnika i 
białka, idealny dla zdrowej i zbilansowanej diety.

Kukurydza o złotym kolorze  z naturalną 
słodyczą. Wyhodowana z nasion 
niemodyfikowanych genetycznie.
Soczewica i Ciecierzyca pełne aromatu 
idealne do przygotowywania przepysznych 
sałatek, gorących przystawek i 
oryginalnych pierwszych dań.     

Valfrutta - Fasola "Borlotti" Bio 24 9 8 72 1728

Format

8001440128097Valfrutta - Fasola "Cannellini" Bio

8001440131110 Valfrutta - Groszek “Piselli” Bio

8001440128103Valfrutta - Soczewica “Lenticchie” Bio

8001440131103Valfrutta - Kukurydza “Mais” Bio 12 9 16 144 1728

24 9 8 72 1728

24 9 8 72 1728

puszka

puszka

puszka

puszka

puszka
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8001440128110Valfrutta - Ciecierzyca “Ceci” Bio puszka

24 9 8 72 1728

12 9 16 144 1728

8001440127106Valfrutta - Ciecierzyca

8001440127113Valfrutta - Czarna Fasola 16 12 11 132 2112

16 12 11 132 2112

opak. kart.

opak. kart.

opak. kart.

8001440127137Valfrutta - Mieszanka Fasoli opak. kart.

16 12 11 132 2112

Valfrutta - Czerwona Fasola 8001440127120 16 12 11 132 2112

Do wyboru 4 pozycje: 
Ciecierzyca, Czarna Fasola, 
Czerwona Fasolka Kidney -  
Nerkowata, Mieszanka Fasol. 
Zestawienie roślin   trączkowych 
Valfrutta gwarantuje wysoką 
jakość użytych surowców bez 
jakiejkolwiek ingerencji w 
naturalny wzrost roślin jak np. 
modyfikacja genetyczna.

Wersja klasyczna w wygodnych opakowaniach 
- poręczne kartoniki wielokrotnego otwierania.


