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Cașcavaluri

Primul capitol al poveștii noastre 

se scrie în zona Colțești-Rimetea 

din Județul Alba, locul unde se spune 

că Soarele răsare de două ori, 

la poalele Munților Trascău.

Fermecați de cadrul idilic al locurilor copilăriei, în anul 

1994 am pus bazele Fabricii Torockoi, iar după trei ani 

am început producția lactatelor premium Torockoi. 

În primii ani preluam comenzile manual, prin telefon, 

iar pentru asta trebuia să urcăm până la Cetatea 

Trascăului, singurul loc unde exista semnal telefonic 

în toată zona. Brânzeturile și distribuția lor le făceam 

în familie. După ce comenzile erau gata pregătite, 

duceam marfa până la ușa magazinelor tradiționale 

din județele Alba și Cluj.

 

Ne gândim cu nostalgie la acele vremuri, iar unele 

obiceiuri le-am păstrat până în prezent.

Povestea
noastrã

_01povestea noastră



A fost și este pe mâini bune, de aceea, 

credem cu tărie că numele Torockoi va dăinui 

cu succes mulți ani de acum înainte pe piața 

lactatelor premium românești.  
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TOROCKOI
Tradiþie transmisã 
din generaþie 
în generaþie! 

Pentru noi, Fabrica Torockoi nu este doar un 

business, este o parte din noi în care investim zi 

de zi tot ce avem mai bun. A luat naștere ca o 

afacere de familie a cărei frâie au fost date mai 

departe, cu grijă și responsabilitate, de către 

părinți copiilor. 

Respectul pentru natură, resurse și modul în care 

acestea sunt folosite în fabrica noastră au 

conturat cu timpul o afacere sustenabilă, a cărui 

impact asupra mediului înconjurător se încearcă 

a fi cât mai mic cu putință. 

“O afacere de familie a cărei 

frâie au fost date mai departe, 

cu grijă și responsabilitate,

de către părinți copiilor.”
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În fiecare produs care iese de pe porțile Fabricii 

Torockoi se regăsesc aromele de flori sălbatice, 

plante medicinale și iarbă proaspătă din laptele 

de vacă 100% românesc. 

Căutăm tot mai mult simplitatea și tânjim adesea 

după gustul de demult sau după aroma mâncării 

adevărate din copilărie. Chiar dacă avem multe

opțiuni acum, ne amintim cu drag și poftă de 

bucată de pâine cu brânză și bolul cu smântână 

adevărată de pe masa bunicii. 
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Calitatea, siguranța și sănătatea sunt cele trei 

principii în baza cărora ne ghidăm și evoluăm. 

Investim continuu în zonele de producție și 

depozitare ale fabricii, având echipamente și 

condiții tehnice de ultimă generație.

Povestea noastră continuă, însă până vom scrie un 

nou capitol, ne întoarcem la ceea ce știm să facem 

cel mai bine: produse lactate cu gust autentic, 

fabricate în zona Colțești-Rimetea, un loc idilic 

unde se spune că Soarele răsare de două ori.

Lactatele 
premium TOROCKOI
- gustul autentic 
al copilãriei

“Căutăm tot mai mult simplitatea 

și tânjim adesea după gustul de 

demult sau după aroma mâncării 

adevărate din copilărie.”

povestea noastrăpovestea noastră



BRÂNZETURI
MATURATE 
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Apuseni  
Trascău  
Tilsit  
Trapist

Cea mai apreciată brânză maturată din 
portofoliul de produse lactate Torockoi

BRÂNZÃ 
MATURATÃ APUSENI

Apuseni este o brânză cu arome delicat echilibrate între sărat și dulce. 

Gustul său specific, „potolit” și ușor dulceag, se datorează fermenților lactici 

ce acționează asupra brânzei în perioada de maturare, ce durează în medie 

3 luni. Are o culoare galben deschis, asemănătoare untului, o textură 

semi-tare cremoasă și o crustă cerată. 

O poți recunoaște după găurile formate în procesul descompunerii acidului 

lactic și a celui glutamic, când microorganismele existente produc dioxid 

de carbon ce rămâne  blocat în masa densă a brânzei.

Tip - brânză semi-tare de tip Emmentaler

Timp maturare - minim 3 luni

Grăsime - min. 48%

Gramaj - 200 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 8 kg

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pet / p peel, gaz inert 

pungă pa / pe, vrac neambalat

Sortimentul Apuseni Resérve 
este varianta selectă a Apuseniului, cu găuri 
mai pronunțate și aromă mai intensă. Aspectul 
și gustul său o fac nelipsită din cheesebar-uri 
și de pe platourile de gustări de la 
evenimentele private sau de business. 

              sugestii gastronomice

Apuseni este o brânză de uz general, folosită atât pentru gătit, cât și alături de 

alte alimente sau pur și simplu ca o gustare împreună cu un mix de nuci și fructe 

uscate. Îți poți bucura mesele și pe cei dragi cu aroma sa elegantă timp de câteva 

zile de la achiziționare, dacă o păstrezi la frigider.  

PRODUS DIN LAPTE DE VACA DIN MUNTII TRASCAULUI

Gyártva az Erdélyi-középhegység szívébol származó tejbol

Apuseni
Érlelési ido minimum 3 hónap

3
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Brânză semi-tare de tip Gouda 
cu gust intens

BRÂNZÃ 
MATURATÃ TRASCÃU

Brânza maturată Trascău se deosebește printr-un gust puternic ce 

devine din ce în ce mai intens în funcție de perioada sa de maturare. 

Cu cât această perioadă este mai lungă, cu atât brânza va fi mai 

uscată, mai intensă și va căpăta și un miros mai puternic. 

Tip - brânză semi-tare de tip Gouda

Timp maturare - minim 9 luni

Grăsime - min. 48%

Gramaj - 200 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 8 kg

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pet / p peel, gaz inert 

pungă pa / pe, vrac neambalat

              sugestii gastronomice

Savurează brânza maturată Trascău la temperatura camerei, pentru 

a te bucura de întreaga bogăție a aromelor sale.

PRODUS DIN LAPTE DE VACA DIN MUNTII TRASCAULUI

Gyártva az Erdélyi-középhegység szívébol származó tejbol

Trascau
Torockói

Érlelési ido minimum 9 hónap

Tip - brânză semi-tare de tip șvaițer

Timp maturare - minim 6 luni

Grăsime - min. 48%

Gramaj - 200 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 8 kg

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pet / p peel, gaz inert 

pungă pa / pe, vrac neambalat

Brânză semi-tare de tip Șvaițer, 
cu mucegai nobil

BRÂNZÃ 
MATURATÃ TILSIT

Brânza maturată Tilsit este o brânză semi-tare de culoarea untului. 

Are o consistență fermă, o textură semi-fermă și catifelată cu mici găuri de 

aer și crăpături neregulate. Datorită maturării cu culturi de bacterii lactice

selecționate, crusta brânzei are o culoare ușor roșiatică, cu gust de nucă. 

În general are nevoie de un timp moderat de maturare, însă cu cât această 

perioadă este mai lungă, cu atât gustul brânzei devine mai  intens.

PRODUS DIN LAPTE DE VACA DIN MUNTII TRASCAULUI

Gyártva az Erdélyi-középhegység szívébol származó tejbol

Érlelési ido minimum 6 hónap

Sortimentul Tilsit Resérve 
este varianta premium a Tilsitului, cu o 
maturare mai îndelungată care îi oferă 
un gust mai intens. E perfectă în meniul 
cheesebar-urilor și pe platourile de gustări 
de la evenimentele private și de business, 
dacă doriți să impresionați cu o brânză 
aromată, diferită de cele cu mucegai.

sugestii gastronomice              

Puneți Tilsit tăiată cuburi în salate, topită în sosuri, răzuită pe cartofi 

sau feliată în sandwich sau cheeseburger. Îți recomandăm să o savurezi la 

temperatura camerei. Gustă-i o dată aroma puternică și armonioasă și 

Tilsit nu va mai lipsi de pe mesele tale!  
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Brânză semi-tare de tip Gouda, 
cu aromă și gust echilibrat

BRÂNZÃ 
MATURATÃ TRAPIST

Brânza Trapist are o aromă domoală și o textură semi-tare. 

Aceasta poate fi recunoscută după culoarea gălbuie.

              sugestii gastronomice

Trapist este o brânză ce se topește ușor fiind perfectă pentru a fi folosită 

în rețete care necesită o brânză topită ”elastică” și consistentă. Este ideală 

pentru a fi consumată alături de fructe proaspete sau uscate și diferite 

sortimente de vin și bere.

Tip - brânză semi-tare de tip Gouda

Timp maturare - minim 4 luni

Grăsime - min. 48%

Gramaj - 200 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 8 kg

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pet / p peel, gaz inert 

pungă pa / pe, vrac neambalat

PRODUS DIN LAPTE DE VACA DIN MUNTII TRASCAULUI

Gyártva az Erdélyi-középhegység szívébol származó tejbol

Trapist
Trappista

Érlelési ido minimum 4 hónap

BRÂNZETURI
MATURATE 
CU CONDIMENTE
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Busuioc  
Chimen  
Cimbrișor  
Levănțică 
Piper roșu  
Ardei roșu  
Chilli  
Trufe  
Nucă

_10 brânzeturi maturate cu condimentebrânzeturi maturate simple



Brânză Maturată 
cu Ardei Roșu

Lãsate la maturat timp de cel puþin trei luni, 

brânzeturile maturate cu condimente Torockoi 

au la bazã brânza Trapist, la care adãugãm 

condimentele în funcþie de sortiment. 

Obþinem astfel brânzeturi delicioase ºi aromate, 

perfecte pentru gustul oricãrui gurmand.
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Am ales Trapistul ca bază pentru brânzeturile maturate cu condimente 

Torockoi datorită faptului că este o brânză versatilă, gustul său ușor și 

„blând” fiind perfect pentru brânzeturile maturare cu condimente. 

  

Tip - brânză semi-tare cu condimente

Timp maturare - minim 3 luni

Grăsime - min. 48%

Gramaj - 200 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 8 kg

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - film termocontractibil pet / pa / pe 

și cutie carton - vid neambalat

              sugestii gastronomice

Sortimentele de brânzeturi maturate cu condimente pot 

fi savurate alături de pâine neagră, cu semințe sau cu 

secară și un mix de fructe, nuci, măsline și mezeluri crud 

uscate. Puneți-le pe toate pe un platou și serviți-le împreună 

cu un pahar de vin sau de bere.

Brânză Maturată 
cu Piper Roșu

Brânză Maturată 
cu Chimen
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Fructele de chimen sunt bogate în 

uleiuri volatile, antioxidanți, tanoizi, 

minerale precum fier, cupru, calciu, 

potasiu, mangan, seleniu, zinc, 

magneziu, dar și vitamine precum 

vitamina A, C, E și complexul de 

vitamine B.

Ardeiul gras este bogat în betacaroten, 

antioxidanți, vitamina C sau A, fiind 

un putenic imunostimulator. 

Ne protejează de asemenea de afecțiuni 

ale sistemului cardiovascular sau

digestiv.

Piperul stimulează papilele gustative, 

are proprietăți antioxidante, 

antiinflamatorii sau antibacteriene. 

Conține elemente esențiale corpului 

cum ar fi vitamina K și C, calciu, 

fier, cupru sau fibre.

brânzeturi maturate cu condimentebrânzeturi maturate cu condimente



Brânză Maturată 
cu Cimbrișor

Brânză Maturată 
cu Levănțică

Brânză Maturată
cu Trufe

Brânză Maturată 
cu Nucă

Brânză Maturată 
cu Chilli

Brânză Maturată 
cu Busuioc
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Plantă aromatică recunoscută 

din vechi timpuri, levănțica are 

și efecte benefice relaxante.

Este o plantă complexă prin 

uleiurile sale esențiale cu

acțiune antispetică, analgezică

sau antiinflamatore.

Busuiocul este un ingredient de

bază în bucătăria mediteraneană,

cu proprietăți tonice asupra

organismului. Este de asemenea

și un binecunoscut antiseptic.

Cimbrișorul, plantă bogată în 

uleiuri esențiale aromatice, are

o aromă delicată. Este și un 

bun remediu în afecțiuni 

respiratorii acționând ca un 

veritabil antibiotic natural.

Nuca este un excelent însoțitor

al brânzeturilor maturate, prin 

aroma sa subtilă. Ea conține 

o mulțime de nutrienți și elemente

esențiale cum ar fi vitaminele B1

sau B2.

Ardeii iuți, inclusiv cei din familia 

chilli, sunt folosiți în gastronomie în

întreaga lume. Pe lângă gustul iute 

inconfundabil dat de capsaicină,

consumul moderat de ardei iuți 

poate ajuta la o bună funcționare a

aparatului cardiovascular.

Ca orice ciupercă, trufa este

considerată un aliment complex.

Pe lângă aroma lor recunoscută,

trufele oferă organismului și

alte substanțe benefice, cum ar fi

acizii grași din familia omega. 

brânzeturi maturate cu condimentebrânzeturi maturate cu condimente



CAȘCAVALURI
_16

Cașcavalul este una dintre cele mai 
răspândite și consumate tipuri din brânză 
din Europa.  Este o sursă excelentă de 
factori nutritivi cu valoare biologică 
ridicată, care au avantajul de a fi 
concentrați într-un volum redus și 
de a fi ușor asimilați.

Obținut din lapte de vacă 100% românesc, cu o 

consistență deosebit de fină și un gust unic. Cașcavalul 

face parte din categoria brânzeurilor din pastă oparită. 

Pasta este modelată manual și introdusă în forme. 

După o zi bucățile formate sunt scoase și puse la 

zvântat pe scânduri de brad.

Grăsime - minim 30%

Gramaj - 200 g / 400 g / 2.5 kg

Termen valabilitate 

6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pet / p peel, gaz inert

pungă termocontractibilă

_17cașcavaluri cașcavaluri

CAªCAVAL 
DALIA

CAªCAVAL 
RUCÃR
AFUMAT

Grăsime - minim 30%

Gramaj - 2.5 kg

Termen valabilitate 

6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - pungă termocontractibilă

              sugestii gastronomice

Cașcavalurile Torockoi merg de minune în 

, fie că le folosim în clasicul sandwichpreparate reci

pus de dimineață pentru școală sau birou, fie pe

un platou alături de mezeluri de calitate. Dar merg

perfect și în preparate calde, armonizându-se 

perfect cu alte arome.
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SMÂNTÂNĂ
UNT DE CASĂ

smântână adevărată / unt de casăsmântână adevărată / unt de casă

Smântână Adevărată
Smântână Fermentată
Unt de Casă



UNT CURAT, CU 
GUST DULCEAG, 
NUMAI BUN DE 
ÎNTINS PE PÂINE. 

  

              sugestii gastronomice

Untul este un ingredient de bază pentru multe preparate, de aceea, 

îl întâlnim în aproape orice bucătărie. O varianta clasică de consum 

este pâinea prăjită unsă cu unt din abundență. Dar ce spuneți de niște 

cartofi copți în cuptor peste care punem câteva cubulețe de unt și 

puțină sare? Fiind un produs sănătos și bogat în grăsimi naturale, 

untul poate fi folosit ca înlocuitor pentru uleiul de floarea soarelui 

sau cel de măsline. În plus, este adesea folosit pentru 

a da cea mai cremoasă și spectaculoasă 

textură cremelor pentru prăjituri.

SMÂNTÂNÃ ADEVÃRATÃ, 
CURATÃ ªI PROASPÃTÃ, 
CA ÎN OGRADA BUNICILOR.

Smântâna Torockoi este exact așa cum o pregăteau părinții și bunicii acasă, 

în ogradă. Începem cu colectarea laptelui proaspăt de la fermele locale din 

Depresiunea Trascăului. Acesta este apoi curățat de impurități cu ajutorul 

unor microfiltre. Odată încheiat procesul de filtrare a laptelui, grăsimea 

acestuia, adică smântâna, curge normalizat direct din 

separator, fără ca noi să mai adăugăm 

nimic altceva. 
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Pentru a obține untul de casă Torockoi, malaxăm smântâna 

până se separă zara. După această etapă, eliminăm zara și spălăm 

untul în două-trei ape reci până când apa rămâne limpede și curată. 

Vă asigurăm că untul nostru este un produs curat, fără aditivi, sare, 

amelioratori sau potențiatori de aromă, având la bază smântâna 

dulce produsă doar din lapte fără culturi.

  

              sugestii gastronomice

Există multe moduri în care poți savura 

smântâna Torcokoi. O poți întinde pe o 

felie de pâine cu secară sau cu semințe și 

să o asezonezi cu diferite tipuri de 

mirodenii, fructe uscate sau semințe, în 

acest fel te vei bucura pe deplin de

savoarea ei intensă. În plus, este numai 

bună pentru dres o ciorbă acrișoară, 

ori în combinație cu mămăligă și brânză 

proaspătă. De asemnea o poți folosi pentru 

îmbogățit diverse sosuri, ori ca bază 

pentru cremele prăjiturilor. 

Tu alegi!

Smântână fermentată

Grăsime - minim 35%

Gramaj - 500 g 

Termen valabilitate - 30 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - găleți pp

Smântânã adevãratã

Grăsime - minim 50% 

Gramaj - 400 g / 1 kg / 5 kg / 10 kg / 15 kg

Termen valabilitate - 15 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - găleți pp

Grăsime - minim 83% 

Gramaj - 250 g / 5 kg 

Termen valabilitate - 30 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserole pp / găleată pp

Smântâna dulce Torockoi 
se obține prin separarea 
laptelui. Se diferențiază 
de smântâna fermentată
prin conținutul de 
grăsime 50%, având
o textură cremoasă și fină.

_21smântână adevărată / unt de casăsmântână adevărată / unt de casă

Vă asigurăm ca untul 
nostru este un produs 
curat, fără aditivi, sare, 
amelioratori sau
potențiatori de aromă, 
având la bază o 
smântână dulce produsă 
doar din lapte fără 
culturi.
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“Floare de Colț” este o brânză  
semi-moale, din lapte integral și crustă 
din mucegai nobil alb, comestibil.

La interior, Floare de Colț are o tentă alb-gălbuie, este moale 

și puțin lucioasă. Exteriorul este acoperit cu un strat de mucegai 

nobil alb comestibil. Perioada de maturare a brânzei este de 

aproximativ 30 de zile.

  

              sugestii gastronomice

Ușor încălzită și întinsă pe o felie de pâine prăjită peste care mai adaugi 

niște semințe și mirodenii, după gust, este varianta cea mai simplă și 

delicioasă de a te bucura de Floare de Colț. Dacă îți plac foietajele, o poți 

înveli în aluat sau o poți coace în mini-pateuri. La fel de bună este și 

alături de fructe proaspete sau uscate, împreună cu un pahar de vin 

bun sau inclusă pe un platou de brânzeturi. 

Brânză semi-moale de tip brie

Timp maturare - minim 30 zile

Grăsime - minim 45 %

Gramaj - aprox. 300 g

Termen valabilitate - 60 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - pungă perforată și cutie de carton
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“ Floare 
de Colt ”,

brânză “floare de colț”brânză “floare de colț”



Secretul gustului intens și unic al brânzei burduf 
Torockoi este mixul de brânzeturi maturate cu conținut 
ridicat de grăsimi pe care îl regăsim în compoziția sa.

_27

La Torockoi producem brânza burduf din 80% mix de brânzeturi 

maturate din lapte de vacă și 20% caș din lapte de oaie. 

Procesul prin care o obținem are la bază 2 etape, și anume: 

(1) pregătirea brânzeturilor maturate și a cașului de oaie, (2) tocarea 

și frământarea mixului de brânzeturi. Brânza burduf este apoi ambalată 

în beșică de porc sau în membrană artificială de poliamidă la 300 g. 

  

              sugestii gastronomice

rânza urduf poate fi consumată ca atare, B  b

tăiată felii și prezentată pe un platou alături de 

legume proaspete și mezeluri tradiționale. 

Tot în categoria preparatelor tradiționale, are 

un loc de cinste lângă mămăliga fierbinte și 

cârna  proaspăt prăjit, într-un bulz cum doar t

pe meleagurile noastre poți gusta. Poate fi 

folosit  ca umplutură pentru plăcinteă și .

Grăsime - minim 45%

Gramaj - 400 g - 1.5 kg

Termen valabilitate 

2 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - membrană din poliamidă, beșică de porc

Branza
burduf

_26 brânză burdufbrânză burduf
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Brânză topită cu smântână
Cremă cheddar cu chimen & ceapă

Cremă Focșani

BRÂNZĂ TOPITĂ
CU SMÂNTÂNĂ
CREME CHEDDAR
CREMĂ FOCȘANI

brânză burdufbrânză topită cu smântână / creme cheddar / cremă focșani brânză topită cu smântână / creme cheddar / cremă focșani 



La Torockoi producem și două 
sortimente de cremă de brânză 
tartinabilă cremoase și gustoase: 
Cremă de Brânză Cheddar tartinabilă 
cu Chimen și Cremă de Brânză 
Cheddar tartinabilă cu Ceapă.

  

              sugestii gastronomice

Cremele de brânză cheddar tartinabile sunt perfecte de întins 

pe pâine alături de ouă, legume proaspete și mezeluri crud-uscate. 

Le poți adăuga și într-o pastă de brânzeturi, în mici boluri, pe 

care să le așezi în mijlocul platoului de brânzeturi și să le 

savurezi împreună cu diverse tipuri de saleuri. 

Branză obținută din caş de 
oaie (67%) și smântână (33%)

Ușor maleabilă, cremoasă, de culoare 

alb-gălbui, uniformă în toată masa.

BRÂNZÃ TOPITÃ 
CU SMÂNTÂNÃ

Cu o textură cremoasă și un gust fin, 
Brânza Topită cu Smântână Torockoi este 
pe cât de versatilă, pe atât de hrănitoare 
și sănătoasă.

Grăsime - minim 45%

Gramaj - 125 g / 200 g

Termen valabilitate - 3 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pp, membrană poliamidă 
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CREME 
CHEDDAR CU
CHIMEN/CEAPÃ 

Pastă fină, cremoasă, moale și onctuoasă

CREMÃ 
FOCªANI

Grăsime - minim 30%

Gramaj - 200 g

Termen valabilitate 

2 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - caserolă pp

Grăsime - minim 45%

Gramaj - 500 g / 7.5 kg / 15 kg

Termen valabilitate 

15 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - putină returnabilă pp

Gustul unic și desăvârșit al brânzei topite cu smântână 

Torockoi este dat de combinația sa inedită de ingrediente. Pentru 

a obține brânza topită, combinăm smântâna adevărată Torockoi 

de 50% grăsime și mai multe sortimente de brânză maturată 

premium. Mai mult, la savoarea acesteia contribuie și calitatea 

superioară a laptelui de vacă 100% românesc, colectat zilnic 

de la fermierii locali din Depresiunea Trascăului.

  

sugestii gastronomice              

Cel mai des obișnuim să consumăm brânza topită ca 

atare, întinsă pe o felie de pâine prăjită la micul dejun 

sau ca o gustare rapidă care să ne asigure necesarul de 

energie pentru prima parte a zilei. Am descoperit însă 

că o putem folosi pentru a oferi consistența și 

elasticitatea dorită unor sosuri sau alături de cubulețe 

de șuncă proaspătă în compoziția foietajelor. Nu vă 

feriți să încercați și niște brioșe cu brânză topită și 

cabanos sau bucăți de legume proaspete, 

o combinație de gusturi de neratat!

-
Produs sezonier mai - iulie

brânză topită cu smântână / creme cheddar / cremă focșani brânză topită cu smântână / creme cheddar / cremă focșani 



BRÂNZĂ 
PROASPĂTĂ 
DE VACĂ

_32

Brânza proaspătă de vacă este una dintre cele 
mai consumate tipuri de brânzeturi din țara 
noastră. La Torockoi, noi o pregătim din lapte 
de vacă proaspăt, după rețete tradiționale din 
zona Munților Trascău.

Pentru a prepara acest tip de brânză se folosește lapte de vacă proaspăt, 

pasteurizat. Odată închegat, laptele se mută în recipiente speciale în care 

se presează timp de 24-48 de ore, pentru a scurge tot zerul. După încheierea 

acestui proces de obține o brânză sfărâmicioasă de culoare albă, cu un 

gust subtil acrișor și aciditate slabă.

Grăsime - minim 45%

Gramaj - 500 g / 5 kg / 18 kg

Termen valabilitate 

10 zile, păstrare la 2-8°C

Ambalare - găleată pp

_33

  

            sugestii gastronomice

Brânza proaspătă de vacă poate fi folosită 

ca umplutură pentru clătite, papanași sau 

diverse prăjituri.

brânză proaspătă de vacă brânză proaspătă de vacă



Tehén telemea 

PRODUS DIN LAPTE DE VACA DIN MUNTII TRASCAULUI

Gyártva az Erdélyi-középhegység szívébol származó tejbol

Telemeaua este în topul preferințelor 
românilor când vine vorba despre 
brânzeturi. Și asta pentru că este 
considerată un produs tradițional, 
dar este și o sursă bogată de elemente 
nutritive benefice pentru organismul 
nostru: proteine, peptide bioactive, 
aminoacizi, vitamine și minerale. 

La Torockoi, Producem două tipuri 
de telemea de vacă: 
Telemea Superioară (grăsime min. 42%) 
și Telemea de Vacă (grăsime max. 42%)

_35

  

              sugestii gastronomice

Telemeaua de vacă se poate consuma cu 

aproape orice. Nouă ne place să o mâncăm 

ca atare, tăiată felii și prezentată pe un 

platou alături de legume proaspete și 

mezeluri sau tăiată cuburi într-o salată 

de vară, asezonată cu mirodenii, ulei de 

măsline și dressing din smântână proaspătă 

și iaurt. O folosim adesea și în compoziția 

foietajelor de casă (sărățele, saleuri și 

covrigei) sau o adăugăm în diferite tarte 

și budinci sărate.

TELEMEA SUPERIOARÃ

Grăsime - minim 42%

Gramaj - aprox. 300 g / 1 kg / 7-8 kg

Termen valabilitate - 2 luni, păstrare la 2-8°c 

Ambalare - film alb mat in vid peel pp / pa / pe 

găleată pp

TELEMEA DE VACÃ

Grăsime - maxim 42% 

Gramaj - 7-8 kg

Termen valabilitate - 2 luni, păstrare la 2-8°C 

Ambalare - găleată pp

TELEMEA 
DE VACĂ
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Telemea de vacă
Telemea superioară

telemea de vacă telemea de vacă



“PARMAZAN
DE TRASCÃU”

“Parmazanul de Trascău” are o textură 
dură și puțin sfărâmicioasă, o culoare 
gălbuie și este acoperit cu o pojghiță 
cerată cu tentă alb-gălbuie. Brânza de tip 
permezan este produsă din lapte de vacă 
și poate avea o perioadă de maturare 
de până la 2 ani. 
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Timp de maturare - maxim 2 ani

Grăsime - minim 35%

Gramaj - 200 - 400 g

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - pungă termocontractibilă

  

sugestii gastronomice              

Brânza noastră este una dintre cele mai 

versatile tipuri de brânzeturi de pe piață. 

Pizza, lasagna, paste, galuste cu sos de 

roșii, supe creme, peste toate aceste 

preparate putem presăra “Parmazan 

de Trascău” ras pentru a le da o aromă 

mai intensă. Ne mai place să îl radem și 

peste omleta fierbinte, cartofii prăjiți 

sau cei în cuptor ori peste salatele 

proaspete de vară. Îl folosim adesea în 

diferite sosuri pentru budinci 

și fripturi.
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PUTUROASA
DE TRASCÃU

Puturoasa de Trascău este o brânză 
extra maturată cu un gust special, 
onctuos și picant.

Timp de maturare - maxim 2 ani

Grăsime - 25%

Gramaj - 200 - 400 g

Termen valabilitate - 6 luni, păstrare la 2-8°C

Ambalare - pungă termocontractibilă și cutie de carton

“parmazan de trascău” puturoasa de trascău

  

              sugestii gastronomice

Puturoasa de Trascău este ideală lângă un pahar 

de vin roșu sec de calitate sau pe un platou alături 

de mezeluri crud-uscate.



BRÂNZETURILE
TALE PREFERATE
SUNT LA UN 
CLICK DISTANÞÃ
 
Livrăm brânzeturile maturate 
Torockoi direct la tine acasă!
Tot ce trebuie să faci este să 
plasezi comanda* pe 

    shop.torockoi.ro

iar noi îți vom aduce pachetul 
cât mai repede posibil.

* doar în localitățile reședință de județ. 
Așteptăm cu nerăbdare comanda ta!

PRODUSELE 
LACTATE 
TOROCKOI - 
EXCELENTE 
ªI ÎN DOMENIUL 
HoReCa
 
Punem la dispoziția partenerilor 
noștri HoReCa, toată gama noastră 
de produse lactate, oferindu-le 
totodată posibilitate de a-și 
particulariza comenzile.

_38 HoReCa _39Shop online



VIZITEAZÃ ZONA
RIMETEA-COLÞEªTI 
 
O zonă excelentă pentru a vă deconecta 
de la rutină zilnică, zona Rimetea-Colțești 
abundă în activități în aer liber, potrivite 
pentru toate vârstele. 

Zăboviți la noi câteva zile, pentru a vă 
reîncărca bateriile, savurând ce avem noi 
mai bun: liniște, mâncare sănătoasă și 
aer curat.

Inspirat din arhitectura tradițională a 
zonei Rimetea-Colțești, aflate în 
patrimoniul cultural european, Conacul 
Secuiesc îmbină farmecul trecutului cu 
cerințele moderne de cazare, 
de patru margarete.

În curtea Conacului vei găsi și un 
punct de vânzare a produselor Torockoi, 
deschis pe toată perioada anului.

_40 Zona Rimetea-Colțești
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