Wegańska pizza
Margherita

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

Pizza przygotowana zgodnie z włoską tradycją kulinarną. Cienkie ciasto zostało poddane 24godzinnemu procesowi naturalnej fermentacji, a następnie wypieczone w piecu opalanym drewnem.
Pizza Margherita to połączenie pysznych pomidorków cherry, oliwy z oliwek i sosu pomidorowego,
wzbogacone o Gustosino – roślinny odpowiednik sera według oryginalnej receptury. Produkt jest
wolny od składników genetycznie modyfikowanych, ma niską zawartość tłuszczu, nie zawiera
laktozy i jest bogatym źródłem białka. Produkt jest odpowiedni dla wegan i wegetarian oraz osób,
które eliminują ze swojej diety laktozę.

Opakowanie

Masa netto: 330g

Składniki

mąka pszenna, woda, Gustosino Valsoia (16%) (ekstrakt z soi 63% (woda, ziarno soi 8,2%), skrobia
modyfikowana, olej słonecznikowy, sól morska, stabilizatory: guma ksantanowa – mączka chleba
świętojańskiego, regulator kwasowości: kwas mlekowy, aromaty), przecier pomidorowy (9%)
(pomidory, regulator kwasowości – kwas cytrynowy), półsuszone pomidory cherry (8%), pulpa
pomidorowa (5%), oliwa z oliwek extra virgin (1,4%), sól, drożdże, cukier, mąka słodowa pszenna,
oregano.

Wartość odżywcza w 100g

energia 822 kJ / 195 kcal; tłuszcz 2,7 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,6 g; węglowodany
32 g, w tym cukry 2,7 g; błonnik 2,3 g; białko 9,4 g; sól 1,0 g

Termin przydatności do spożycia

6 miesięcy

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 10 sztuk

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej -18 °C. Po rozmrożeniu nie zamrażać powtórnie.

Sposób podania

w rozgrzanym do 220 °C piekarniku po wyjęciu z folii: pizza rozmrożona 4-6 min.; pizza
zamrożona 8-10 min. (czas rozmrażania 20 min.)

Kod EAN

Opakowania pojedynczego: 8006040243133
Opakowania zbiorczego: 8006040204165
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