
Legume și mixuri de legume - 400 gr

* Fasole verde

* Fasole galbenă

* Mazăre verde

* Amestec mexican

* Amestec de vară

FOOD SAFETY SYSTEM
CERTIFICATION 22000

GAMA DE MIXURI DE LEGUME 

* Spanac 

* Amestec supă

* Amestec tigaie

* Amestec ciorbă

* Amestec hawaiian

Congelate rapid

100% naturale,fără conservanți 

Se prepară direct
din stare congelată

Doar la Minus 22

Amestec Hawaiian

Amestec de Vară

Amestec Tigaie

Se păstrează vitaminele
mineralele, culoarea și gustul

Congelate la câteva ore după recoltare, curățate și combinate în proporții potrivite, legumele și amestecurile de legume 
de la Minus 22 completează alimentația omului modern, oferind persoanelor active o soluție culinară sănătoasă și rapidă.
În urma procesului de congelare, nutrienții își păstrează proprietățile, la fel culoarea și gustul. 
Legumele se prepară direct din stare congelată.

(conopidă, morcov, broccoli)

(fasole verde, galbenă, mazăre, conopidă
morcov rondele, ardei roșu fâșii)

(orez, mazăre, porumb boabe, ardei roșu)

Beneficiile 
mixurilor de legume

Proaspăt congelate

100% naturale,fără conservanți 

Se prepară direct
din stare congelată

Doar la Minus 22

Amestec Hawaiian

Amestec de Vară

Amestec Tigaie

Se păstrează vitaminele
mineralele, culoarea și gustul

(conopidă, morcov, broccoli)

(fasole verde, galbenă, mazăre, conopidă
morcov rondele, ardei roșu fâșii)

(orez, mazăre, porumb boabe, ardei roșu)

Beneficiile 
mixurilor de legume

Minus 22 Premium Food SRL, 

Calea Feldioarei 31A, Brașov, 500471,România

Tel: +4 0268 410 353 Fax: +4 0268 441 201

www.minus22.ro, e-mail: office@minus22.ro



 Legume și mixuri de legume - 2.5 kg

* Amestec Hajdu

* Fasole galbenă

* Fasole verde

* Mazăre verde

* Morcovi baby

* Spanac

* Ardei roșu

* Amestec rădăcinoase

* Amestec ciorbă

* Amestec Mexican

Tel:   +0722 293 129
Fax: +4 0268 410 353

E-mail: vanzari@minus22.ro

Facebook/Minus22

Nou în gama de legume-gramaj 2.5 kg !

Amestec Hajdu
(conopidă, varză de Bruxelles, morcov, 

mazăre verde, fasole galbenă)

Distribuție sigură la 24 h

Prospețime garantată 

Calendar promoțional

De ce parteneriat 
cu Minus 22?

Disponibilitate pe toată
perioada anului

Preț de importator

GAMA DE MIXURI DE LEGUME 

FOOD SAFETY SYSTEM
CERTIFICATION 22000

Contact

www.minus22.ro

Amestec Hawaii
(orez, mazăre, porumb boabe, ardei roșu)

Minus 22 Premium Food SRL, 

Calea Feldioarei 31A, Brașov, 500471,România

Tel: +4 0268 410 353 Fax: +4 0268 441 201

www.minus22.ro, e-mail: office@minus22.ro

Broccoli
(broccoli)


