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Sonimpex îsi deschide joi portile fabricii din Topoloveni (Arges)
Producatorul magiunului de prune Topoloveni, compania Sonimpex, îsi deschide joi, pentru al cincilea an
consecutiv, portile fabricii din localitatea agreseana în cadrul unui eveniment care va celebra cei 100 de ani
ai retetei traditionale de magiun de prune.
'Consumatorii pot vedea, în fiecare an, de Ziua Portilor Deschise ca pastram în fabrica traditionalitatea si unicitatea
retetei din 1914, desi producem dupa standarde moderne. Vrem sa aratam ca magiunul nostru se face numai din
prune proaspete, fara zaharuri si fara aditivi alimentari. Zilnic, noi producem în fabrica 15-16 tone de magiun
numai din prune proaspete', a declarat pentru AGERPRES Bibiana Stanciulov, director general Sonimpex
Topoloveni.
Aceasta a precizat ca 2014 a fost un an în care magiunul a fost din nou premiat la Bruxelles, dar si anul în care a
intrat în vigoare ordinul cu noile reglementari privind fabricarea magiunului.
'Magiunul este primul si singurul produs românesc cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) si, în acelasi timp,
singurul produs românesc premiat pentru gust si calitate cu doua stele Michelin din trei. În 2014, am reusit sa
facem putina ordine în piata pentru ca a intrat în vigoare Ordinul care reglementeaza continutul si fabricarea
magiunului din prune destinat consumului uman. Am definit foarte clar ca magiunul trebuie obtinut din prune, iar
produsul trebuie sa prezinte un continut de substanta uscata egala cu 55% sau mai mult. Cu toate acestea, mai sunt
magazine care au pe rafturile lor asa zisul magiun în care substanta uscata este doar 40% sau unele produse care
contin 16% zaharuri', a spus Stanciulov.
Magiunul din prune Topoloveni este singurul produs din România care beneficiaza de fonduri europene pentru
promovare deoarece este singurul care a obtinut certificatul de 'Indicatie Geografica protejata ' acordat de UE,
accesând în acest sens doua programe cu o perioada de desfasurare de câte 3 ani fiecare.
'La 100 de ani de traditie si peste trei ani de recunoastere internationala, magiunul va fi promovat pâna la finele
anului 2016 cu ajutorul fondurilor accesate de la Uniunea Europeana, circa 1,5 milioane de euro, în Elvetia,
Norvegia, Rusia, America de Nord si Orientul Mijlociu. În prezent, suntem în negocieri pentru a intra cu magiunul
la export, inclusiv cu cel obtinut din prune certificate ecologic', a mai spus Stanciulov.
Sonimpex este furnizor al Casei Regale a României, multiplu premiat 'Superior Taste Award' de catre Institutul
pentru Gust si Calitate Bruxelles, Ambassador of the 'Romanian traditional taste'.
Compania Sonimpex este singurul producator român din domeniul prelucrarii si conservarii fructelor fara zahar
adaugat, fara aditivi si fara agenti de conservare, având în portofoliu, pe lânga Magiunul de prune Topoloveni, si o
gama de circa 10 dulceturi fara zahar adaugat si fara conservanti, dar si o zacusca de vinete si o pasta de tomate.
Magiunul de prune Topoloveni detine certificarea IGP la nivel european din 7 aprilie 2011, acesta fiind produs
dupa o reteta pastrata din anul 1914.
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