
Sanatate si bucurie la
fiecare masa!

FLOARE DIN BANAT



Despre noi
Suntem o Cooperativă agricolă, alcătuită din fermieri,
crescători de vaci de lapte, din județele Timiș și Arad.

Cooperativa agricola functioneaza sub denumirea
TIMLACTAGRO, denumirea comerciala TIMLACT.

„Ne-am dorit să oferim oamenilor produse al căror gust
să-l amintească pe cel de acasă.”



Sa aducem bucurie la fiecare masa prin produsele noastre
naturale si delicioase.

Misiunea noastra

Obiectivele noastre

Sa  oferim clientilor nostri produse sanatoase, fara
adaosuri, 100% naturale, realizate din lapte de vaca,
obtinut din fermele proprii.
Crearea unui brand romanesc si dezvoltarea lui pe piata
locala, Floare din Banat.
Dezvoltarea sustenabila a fermelor din comunitatile rurale.
Cresterea animalelor cu acces liber la pasune,  hranite cu
furaje naturale din productia de pe terenurile proprii.



LAPTE NATURAL
Laptele este colectat de la fermele  noastre,
din judetele Timis si Arad.  

Pasteurizam laptele la temperaturi de 72-76
de grade. La aceasta temperatura laptele
ramane natural, nu isi modifică compoziția si
gustul, pastrandu-si conținutul de nutrienți
și vitamine (A și C).



LAPTE 
NATURAL

Folosim lapte de cea mai inalta calitate
provenit din fermele proprii. Obținem
laptele de la vacile noastre, pe care le
creștem cu hrană naturală.
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1 LAPTE 1,5% 
GRASIME 1L

2 LAPTE 3,5% 
GRASIME 1L

Laptele provine din fermele proprii , 28
de ferme localizate in Timis si Arad, care
dețin 4.650 de vaci de lapte și tineret
bovin.

3 LAPTE BATUT
330ML

Lapte batut natural, obtinut din lapte de
vaca . Continut bogat in nutrienti
precum: fier, potasiu, fosfor, zinc, sodiu,
calciu vitaminele A, D si E.

Pret: 2,60 lei

Pret: 5,40 lei

Pret: 4,50 lei



Cascavalul se obtine exclusiv din
lapte de vaca natural. Cascavalul
maturat este preparat dupa o
reteta originala. Maturarea lui se
realizeaza intr-o perioada de 4-6
saptamani. Utilizarea mirodemilor
da un gust aparte cascavalului.

CASCAVAL



Cascaval clasic obtinut din lapte de vaca
natural, dupa reteta traditionala.
Condițiile de maturare, precum și durata
acestui proces, imprimă proprietăți
senzoriale deosebite, fiind ideal pentru
sandwich-uri sau platouri.

Cascaval maturat premium de calitate
superioara. Maturarea se face in 4-6
saptamani, ceea ce ii confera un gust
aparte.

Cascavalul premium in urma procesului  
de afumare naturala are un gust
delicios cu miros fin si subtil de afumat.

CASCAVAL
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CASCAVAL
GRANBANAT AFUMAT

2 CASCAVAL MATURAT
PREMIUM - 250 gr

3

Pret: 12,00lei

Pret: 9,35 lei

Pret: 9,35 lei

CASCAVAL DALIA - 400gr



CASCAVAL

Maturarea cascavalului cu piper negru
ii confera acestuia un gust special , iute
si subtil aromat.
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5 CASCAVAL MATURAT
CU OREGANO - 250 gr

Maturarea cascavalului cu oregano ii
ofera un gust cald, aromat , usor picant
si amarui in acelasi timp. 

6 CASCAVALA MATURAT
CU ARDEI IUTE - 250 gr

Maturarea cu ardei iute ofera un gust
picant, o savoare intensa. Pe langa
beneficiile nutrientilor din lapte, se adauga
si nenumarate beneficii terapeutice ale
ardeiului iute.

Pret: 9,35 lei

Pret: 9,35 lei

Pret: 9,34 lei

CASCAVALA MATURAT
CU PIPER NEGRU - 250 gr



CASCAVAL

Maturarea cu marar ofera cascavalului
un usor gust dulce-amarui si aromatic.
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8 CASCAVAL MATURAT
CU CIMBRU - 250 gr

Maturarea cu cimbru ofera cascavalului
un gust aromat, proaspat si usor picant.

CASCAVALA MATURAT
CU MARAR - 250 gr

Pret: 9,35 lei

Pret: 9,34 lei



CASCAVAL
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Cascavalul maturat se asociaza foarte
bine cu vinul. Maturarea  in vin ii ofera
cascavalului un gust fructuos, o
consistenta cremoasa si fina.

Cascavalul maturat ras pregatit pentru 
 o portie de paste delicioase sau o
pizza.

CASCAVALA MATURAT
CU VIN - 250 gr

5 CASCAVAL MATURAT
RAS - 100 gr

Pret: 9,35 lei

Pret: 6,00 lei



BRANZETURI
Branza proaspata este obtinuta
exclusiv din lapte natural provenit
din fermele proprii ale membrilor
Cooperativei noastre. 
Prospetimea si gustul delicios sunt
caracteristici ce o diferentiaza.



BRANZETURI

Branza proaspata din lapte natural de
vaca, cu un gust delicios, usor dulce.
Este un ingredient prezent in multe
feluri de mancare traditionala
romaneasca.

FLOARE DIN BANAT

1 BRANZA  DULCE - 450 gr

2 BRANZA DULCE VRAC
1 kg

Branza dulce proaspata se poate livra si
in vrac pentru necesitati ce implica
cantitati mai mari.

Pret: 6,80 lei

Pret: 13,50 lei



BRANZETURI

Telemeaua proaspata din lapte de vaca
naturala, colectat din fermele praspete
se remarca prin gustul proaspat de
lapte, slab sarate cu o textura fina.
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TELEMEA VACA
VIDATA - 300 gr

Este bogată în vitamina B, care este
benefică pentru copii, femei (mai ales
atunci când sunt însărcinate sau
alăptează) și persoanele în vârstă,
pentru formarea și întărirea oaselor și a
cartilajelor.

Pret: 19,00 lei

Pret: 6,00 lei

TELEMEA VACA
VRAC - 1 kg



ALTE BRANZETURI
Mozzarella, caciotta si parmezan,
trei tipuri de branza cu specific
italian, foarte apreciate si in
Romania. 



ALTE BRANZETURI

Mozzarella are o savoare aparte, fina si
cu o aroma subtila este folosita simpla,
la pizza sau ca ingredient la paste.
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1 MOZZARELLA - 400 gr

2 CACIOTTA - 500 gr

Caciotta este o brânză cremoasă, semi-
moale de provenienta italiana,
preparată din lapte de vacă provenit 
 din propriile ferme.

3 PARMEZAN - 100 gr

Are un gustul aspru, ușor sărat si este
caracteristic bucătăriei italiene.
Adăugarea de parmezan în rețete poate
spori aroma preparatelor, dar si
valoare nutrițională al acestora.

Pret: 12,00 lei

Pret: 12,50 lei

Pret: 6,00 lei



IAURT
Iaurtul este o sursă excelentă de
proteine   cu un scor de calitate
ridicat, legat de digestibilitate
ridicată și bogăție în aminoacizi
esențiali.



IAURT

Iaurtul are o textură cremoasa și un
gust puțin acrișor. Iartul nostru nu
contine aditivi, conservanti, zaharuri
sau alti indulcitori.
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IAURT 0,1 %, 190 gr 

2 IAURT 3,5 %, 200 gr

Sursă de mai mulți nutrienți esențiali,
inclusiv proteine, calciu, potasiu, fosfor
și vitamine B2 și B12, contribuind  la
fortificare si cresterea imunitatii.

3

IAURT 3,5 %, 325 gr

Iaurtul cu 0.1% grasime si 3.2 % proteina
este recomandat persoanelor care
merg la sala pentru silueta, pentru
persoanele care doresc sa aibe un
control al greutatii.

Pret: 1,10 lei

Pret: 1,20 lei

Pret: 2,70 lei



IAURT

Bifidobacterium bifidum  este  o tulpina
de bacterie benefica, un probiotic ce 
 ofera  beneficii pentru sănătate.,
precum: stimularea imunitatii si a
digestiei, combaterea stresului si alte
beneficii.
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5 IAURT CU SPECIFIC
GRECESC - 500 gr

Există numeroase moduri de a te
bucura de iaurtul grecesc: in retete
pentru micul dejun, smoothie, toping
pentru clatite, dressinguri, sos tzatziki.

Pret: 3,50 lei

Pret: 7,00 lei

IAURT  BIFIDUS - 300 ml



SANA SI KEFIR
Sunt lactate sănătoase, ideale pentru
micul dejun, dar și pe post de gustare
în timpul zilei. Sunt bogate în calciu și
minerale, ajutând metabolismul osos,
ajută la îmbunătățirea florei
intestinale.



SANA SI KEFIR

Este mai gustoasă decat iaurtul, mai
dulceagă și este o sursă bună de
calciu, de magneziu și de săruri care ne
dau energie.
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1 SANA 330 ml 

2 KEFIR 330 ml

Este bogat în calciu, proteine și
complexul de vitamine B, magneziu,
vitamina K2, enzime și probiotice.

3 KEFIR 3,2 %, 400 gr

Este un produs natural, fără adaosuri,
fără zahăr, îndulcitori. Biotina și acidul
folic, care se regăsesc în chefir, ajută la
întărirea sistemului imunitar.

Pret: 2,60 lei

Pret: 22,00 lei

Pret: 2,70 lei



UNT 
Fabricat din lapte de vacă natural,
untul Floare din Banat este un
produs lactat foarte gustos. Este
utilizat simplu dar si ca ingredient
la o multime de preparate, in
special, de cofetarie si patiserie.



UNT 

Obtinut din lapte de vaca natural, untul
Floare din Bant are un gust racoros,
satios de lapte gras.
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1 UNT DE CASA 82 %
200 gr 

2 UNT DE CASA 82 %
450 gr

Untul este plin de nutrienți și grăsimi
saturate care sunt esențiale pentru
sănătatea organismului. Untul natural
conține vitamine liposolubile A, D, E și K.

3 UNT DE CASA 82 %
1 kg

Untul este o sursa buna de vitamina K2,
care previne aparitia cariilor dentare,
ajutand la construirea unui sistem osos
puternic.

Pret: 11,50 lei

Pret: 22,00 lei

Pret: 41,00 lei



SMANTANA
Smântână este una dintre cele mai
populare și sănătoase produse
lactate. Smântâna naturală are un
conținut ridicat de grăsimi saturate și
mononesaturate și un conținut foarte
scăzut de carbohidrați și proteine.



SMANTANA

Smântâna conține două vitamine ce
acționează bine împreună: A și D, dar și
minerale ca fosfor și calciu necesare
menținerii sănătății sistemului osos.
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1 SMANTANA 12 %
190 gr

2 SMANTANA 12 %
900 gr

Smantana este folositoare ca agent de
fortificare, dupa o boala prelungita, cu
deficit de vitamine.

3 SMANTANA 20 %
190 gr

Smantana este un antidepresiv natural.
Dacă o bateți cu miere, adăugați fructe
de padure proaspete, obțineți un desert
delicios și un remediu minunat pentru
stres și depresie.

Pret: 2,60 lei

Pret: 9,00 lei

Pret: 3,80 lei



SMANTANA

Smantana se adaugă în supe, produse
de patiserie, prăjeli, tocanite, creme,
jeleuri, umpluturi de patiserie dulci și
sărate.
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5 SMANTANA 30 %
325 gr

Smantana contine proteine   animale,
carbohidrati, acizi grasi si organici,
zahar natural si un numar mare de
nutrienti, elemente foarte importante
pentru sanatate.

6 SMANTANA 30 %
900 gr

Smantana este utilizata cu succes in
tratamentele pentru intretinerea pielii,
fie ca este inclusa in cadrul unor creme
sau ca aplicata sub forma naturala.

Pret: 14,00 lei

Pret: 7,00 lei

Pret: 19,00 lei

SMANTANA 20 %
900 gr



PACHET FAMILY 
Pachet cu produse lactate destinate
consumului unei familii de 2 persoane
pentru o perioada de 8 – 10 zile.

2 litri lapte 1.5l%
1 buc. Mozzarella
1 buc. cascaval Dalia
1 buc. cascaval Granbanat
1 buc. unt 82% 200gr
1 buc. smantana 30% 325 gr
1 buc telemea vidata 300 gr

3 buc iaurt 3.5% 200 gr
2 buc kefir 3.2% 400 ml
2 buc. Lapte batut 330 ml 
1 buc. iaurt cu specific grecesc
10% 
2 buc. iaurt Bifidus 2% 300ml

Pret: 90,00 lei



PACHET FAMILY KINDER

Pachet cu produse lactate destinate consumului
unei familii de 4 persoane ( 2 adulti si 2 copii)
pentru o perioada de 8 – 10 zile.

Pret: 130,00 lei

3 litri lapte 3.7%
2 buc. cascaval Granbanat
1 buc. cascaval Dalia
1 buc. unt 82% 450gr
1 buc. smantana 30% 325 gr
3 buc telemea vidata 300 gr
1 buc branza dulce 450 gr

2 buc iaurt 3.5% 200 gr
3 buc kefir 3.2% 330 ml
3 buc. sana 330 ml
2 buc. iaurt cu specific grecesc
10%
2 buc. iaurt Bifidus 2% 300ml
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Pret vechi: 22,00 lei

Pret vechi: 41,00 lei

Pret vechi: 9,35 lei

REDUCERI

In luna Iulie puteti achizitiona produse cu pret redus.
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UNT DE CASA 82 % 
450 gr

Pret nou: 16,50 lei

UNT DE CASA 82 % 
1 kg

Pret nou: 31,00 lei

CASCAVAL MATURAT CU
CIMBRU - 250 gr

Pret nou: 8,40 lei



FLOARE DIN BANAT

Pret vechi: 9,35 lei

Pret vechi: 9,35 lei

Pret vechi: 9,35 lei

REDUCERI

In luna Iulie puteti achizitiona produse cu pret redus.
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CASCAVAL MATURAT CU
OREGANO - 250 gr

Pret nou: 8,40 lei

CASCAVAL MATURAT CU
PIPER NEGRU - 250 gr

Pret nou: 8,40 lei

CASCAVAL GRANBANAT
250 gr

Pret nou: 8,40 lei



CARD DE FIDELITATE

Membrii care sunt consumatori ai
produselor lactate Floare din Banat pot

deveni membrii premium si vor primi
un CARD DE FIDELITATE personalizat.
Achizitioneaza intr-o luna de 500 lei si

devii automat membru premium.
Beneficii: 8% discount, acces la produse

speciale si la reduceri speciale.
-



RECOMANDA SI CASTIGA!
Fiecare dintre dumneavoastra aveti un
cerc de prieteni si un cerc, si mai mare,

de cunostinte, unde parerea sau
sugestiile dumneavoastra conteaza. 
Comision de 8% din vanzari pentru

recomandari.

Pentru inregistrare acceseaza 
https://floaredinbanat.ro/affiliate-area/



FLOARE DIN BANAT

Sanatate si bucurie la
fiecare masa!

www.floaredinbanat.ro


