Vege burgery
cukinia-paprykasorgo 200g

Marka
Powstała w Bolonii w 1990 roku. Dzięki dbaniu o najwyższą jakość oraz innowacjom
produktowym od lat jest liderem na włoskim rynku. Firma oferuje szeroki asortyment roślinnych
odpowiedników na co dzień spożywanych produktów w kilku kategoriach: mleko, jogurty,
twarożki, lody, desery oraz przekąski na bazie soi lub ryżu.
Opis produktu

To smaczna i odżywcza alternatywa dla tradycyjnych mięsnych burgerów. Jest doskonałym
pomysłem na szybki obiad, docenią go zwolennicy zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
miłośnicy nietypowych połączeń smakowych. Odpowiedni dla wegetarian i wegan. Produkt o
wysokiej zawartości białka i błonnika pokarmowego oraz niskiej zawartości tłuszczu i
nasyconych kwasów tłuszczowych

Opakowanie

Masa netto: 200 g (2 x 100g)

Składniki

Woda, teksturowana mąka sojowa 19%, cukinia 9%, papryka 5%, sorgo białe 4%, przecier
pomidorowy, błonnik cytrusowy 2%, bakłażan 2%, ziarno prosa 4%, cebula, olej
słonecznikowy, sól morska, aromat naturalny (soja, seler), stabilizator: metyloceluloza, oliwki
czarne 0,5%, białko sojowe 0,06%, bazylia, pieprz czarny, witamina B12.
Może zawierać śladowe ilości sezamu i orzechów.

Wartość odżywcza w 100g

Wartość energetyczna 461 kJ / 110 kcal, Tłuszcz 2,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3
g, Węglowodany 8,6 g, w tym cukry 2,7 g, Błonnik 6,3 g, Białko 11 g, Sól 1,0 g, Witamina B12
0,38μg*
*15% dziennej referencyjnej wartości spożycia

Termin przydatności do spożycia

14 dni

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 6 szt.

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 1°C do 4°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni

Sposób podania

Produkt przeznaczony do spożycia po podgrzaniu. Podgrzewać na patelni (5 min.); w
piekarniku (200◦C, ok. 8 min.); lub w mikrofali (750 W, ok. 2 min.).
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