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NOUL TĂU MAGAZIN 
COOL FOOD

Redescoperă produsele congelate! Vino să încerci sute de produse, ușor de pregătit de oricine, accesibile și de cea mai bună calitate!  
Aperitive | Ready meal | Cartofi | Legume și fructe | Pește | Produse bio | Torturi | Înghețată
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Mix YakitoRi 
Frigărui de pui marinate cu sos de soia, 
sos de curry galben și sos de chilli, foarte 
populare în Japonia.

Delhaize | Cantitate netă: 180g
92040

1699
 lei

1. Prospețime
Congelarea păstrează mâncarea în stare 
proaspătă, cu aromele, valorile nutritive și 
textura sa naturală. Într-un studiu al The 
British Frozen Food Federation se arată 
că „mâncarea congelată este adesea mai 
proaspătă decât cea comercializată ca 
fiind proaspătă”. Spre exemplu, peștele se 
congelează chiar pe mare, imediat după 
ce a fost prins. Peștele care se vinde ca 
fiind proaspăt petrece uneori până la 14 
zile de-a lungul lanțului care duce la con-
sumator. Tehnologiile moderne permit ca 
alimentele să fie înghețate în doar câteva 
minute, conservându-le calitățile. Așadar, 
consumul de produse congelate (care 
sunt, de fapt, tot proaspete în momentul 
congelării) poate completa fără probleme 
consumul de produse proaspete.      

2. Păstrarea calităților nutritive
Legumele și verdețurile congelate conțin 
un nivel comparabil de vitamine cu cel al 
produselor proaspete (DJ Favell, „Food  
Chemistry”). Practic, prin congelare, aces-
tea „își pun lacăt” și se redeschid în mo-
mentul în care sunt decongelate și gătite. 
Legumele proaspete trebuie consumate cât 
mai repede după recoltare, altfel încep să-
și piardă din calitățile nutritive. Congelarea 
este un proces natural de conservare, în 
care nu se folosesc conservanți. 

3. Sunt o opțiune economicoasă
A prepara acasă același fel de mâncare ca 
cel semipreparat poate costa cam cu 30% 
mai mult. Produsele congelate nu depind 
de sezon și, ca urmare, nu au prețuri mai 
mari atunci când nu sunt în sezon, așa cum 
se întâmplă cu produsele proaspete. De 
asemenea, transportul alimentelor fresh cu 
avionul este mai costisitor decât al celor 
congelate cu vaporul, acest lucru reflec-
tându-se în prețul la raft al produselor.  

4. Oferă un control mai bun al porțiilor 
E dovedit faptul că, în cazul produselor 
congelate, gătești doar cât ai nevoie,  
fiindcă restul poate fi depozitat și gătit 
ulterior. Semipreparatele sunt ambalate în 
cantități controlate, în porții echilibrate. 

5. Varietate și accesibilitate
Te poți bucura de anumite produse 

(inclusiv de cele exotice) nu doar în sezon, 
ci de-a lungul întregului an, indiferent de 
locul de origine – fie că vorbim de miel 
din Noua Zeelandă sau fructul pasiunii din 
Asia.  

6. Mai mult timp pentru tine
Prepararea anumitor rețete presupune 
multe ore petrecute în bucătărie – ca să te 
bucuri acasă de profiterol, un tort elaborat 
sau aperitive japoneze trebuie să petreci 
mult timp la cumpărături și în bucătărie. 
Apelând la produsul congelat, totul se sim-
plifică. De asemenea, nu mai pierzi vremea 
cu pregătirea ingredientelor (curățare, 
tăiere, îndepărtarea pielii de pe carne etc.)

7. Calitate, siguranță și igienă
Tehnologiile moderne de refrigerare 
au îmbunătățit calitatea alimentelor 
congelate. Prin practicarea congelă-
rii foarte rapide, structura celulară a 
alimentelor nu se distruge. De asemenea, 
este imposibil pentru bacterii, mucegai 
etc. să se înmulțească în cazul alimentelor 
congelate, ceea ce înseamnă că, atâta timp 
cât sunt depozitate corect, nu se alterează. 
Congelarea oprește orice activitate a 
microorganismelor, inclusiv a agenților 
patogeni care pot afecta calitatea produsu-
lui. Prin congelare la -18°C sau mai mult, 
acesta poate fi păstrat o perioadă foarte 
lungă de timp. 

8. Flexibilitate și confort
Alimentele congelate îți permit o mai mare 
lejeritate în stabilirea meniului zilnic și 
adaptarea la nevoia de a găti pentru mai 
multe sau mai puține persoane. 

9. Mai puține pierderi  
Studiile au dovedit că, atunci când prepari 
legume acasă, cel puțin 10-15% din canti-
tate se aruncă (ceea ce înseamnă o irosire 
a multor resurse). Faptul că mâncarea 
congelată are un termen de valabilitate 
mai mare înseamnă că nu apucă să se 
strice înainte de a fi preparată. În plus, poți 
folosi doar cantitatea de care ai nevoie. 

10. Depozitarea și durata de viață
Produsele congelate sunt ușor de păstrat 
și au un termen de valabilitate semnificativ 
mai mare. 

e cool și simplu!
Ți-e poftă de zmeură, dar vara a trecut? Îți dorești să simți din nou gustul 
fructelor de mare, descoperit în timpul vacanței în Grecia? Ești obosit, n-ai 
chef să gătești, dar vrei o mâncare caldă, repede? Produsele congelate au o 
mulțime de avantaje. De exemplu, păstrează calitățile nutritive ale produselor 
proaspete indiferent de sezon, scurtând timpul petrecut în bucătărie și 
permițându-ne să experimentăm feluri de mâncare noi și delicioase.  
Iată doar câteva dintre avantajele alimentelor congelate:

SCoiCi Saint JaCqueS 
În SoS De CiupeRCi și 
eMMental
O mâncare rafinată, fragedă și plină 
de arome marine. Carnea albă a 
scoicilor este considerată o delicatesă.

Delhaize | Cantitate netă: 220g (2 x 110g)
91916

2299
 lei

Congelarea mâncării e o practică veche de 
milenii. Acum 5000 de ani, chinezii foloseau 
pivnițe cu gheață pentru a păstra mâncarea 

de-a lungul lunilor reci de iarnă. În epoca 
modernă, mâncarea congelată a început să 
fie comercializată începând cu anul 1917 de 
către inventatorul și antreprenorul american 

Clarence Birdseye (considerat „fondatorul 
industriei de produse congelate”). În ultimele 

trei decenii, tehnologiile moderne de refri-
gerare au permis dezvoltarea fără precedent 
a acestui curent, tot mai popular în întreaga 
lume. Printre avantajele folosirii produselor 
congelate se numără faptul că sunt de bună 

calitate, păstrând cea mai mare parte  
din proprietățile produselor proaspete,  

ajută clienții să economisească timp, permit 
diversificarea alimentației etc.
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MARCATPlanul magazinului COOL FOOD

pizza kebab Cu pui 
RotiSat
O pizza pe care o puteți pregăti rapid 
când aveți prieteni în vizită.

CaSino | Cantitate netă: 400g
91601

1499
 lei

bulguR Cu Chiftele 
De Vită
Inspirație orientală – chifteluțe 
delicioase cu grâu măcinat (bulgur). 

CaSino | Cantitate netă: 300g
91619

1399
 lei 2999

 lei

paella 

Paella este un amestec aromat de orez 
și diferite tipuri de carne.

Delhaize | Cantitate netă: 1000g
91918

Cozi De hoMaR
Crustacee renumite pentru carnea lor 
albă și gustul dulce. Cozile de homar 
pot fi integrate în mâncăruri fine.

CaSino | Cantitate netă: 490g
91801

24999
 lei

pui tikka MaSala
Tikka masala învăluie carnea de 
pui în cel mai exotic și aromat sos, 
parfumat de inegalabilul curry.

Delhaize | Cantitate netă: 450g
92124

taRtă Cu zMeuRă
Un desert irezistibil, cu strat generos 
de zmeură. E gata rapid, la cuptor, 
în doar 10 minute.

bonColaC | Cantitate netă: 470g
92243

1799
 lei 5499

 lei Pr
eț

ur
ile

 su
nt

 ex
pr

im
at

e î
n 

le
i ș

i c
on

țin
 T

VA
. Im

ag
in

ile
 p

ro
du

se
lo

r a
u 

ca
ra

ct
er

 d
em

on
st

ra
tiv

 și
 n

u 
co

ns
tit

ui
e o

bl
ig

aț
ii c

on
tra

ct
ua

le
.



Magazinul COOL FOOD se află într-o locație spațioasă și ușor accesibilă, aproape atât de Piața Victoriei,  
cât și de Piața 1 Mai. Este simplu de accesat cu mijloacele de transport în comun sau cu mașina personală.

programul magazinului:
Luni – Sâmbătă: 8:00-22:00
Duminică: 8:00-20:00

ContaCt 
Adresă: Bd. Ion Mihalache nr. 45, sector 1, 
București
Telefon: 0730 709 704
E-mail: ab_imihalache@mega-image.ro

Prin deschiderea magazinului COOL FOOD, dedicat  
în exclusivitate produselor congelate, dorim să oferim 
clienților noștri soluții practice pentru a-și folosi  

mai bine timpul în beneficiul propriu, petrecând mai puțină vreme  
în bucătărie, dar având, în același timp, o alimentație sănătoasă  
și diversificată, indiferent de sezon. Preparatele congelate sunt  
ușor și rapid de pregătit, oferă bucuria de a încerca rețete noi,  

chiar exotice, sunt sigure (congelarea este o metodă în întregime 
naturală de conservare a alimentelor, folosită de mii de ani).  
Magazinul COOL FOOD aduce un concept nou în România, acela 
prin care întreaga ofertă este alcătuită doar din produse congelate. 
Sperăm ca acesta să fie apreciat de cât mai mulți consumatori!  
Vă așteptăm din 25 septembrie la COOL FOOD!”

Cătălina aldea,  Director Comercial Mega image


