Tofu Naturalne BIO
twarde "5" 400g

Marka

Marka Polsoja jest liderem na rynku produktów na bazie surowców
roślinnych bez modyfikacji, bez cholesterolu i laktozy. Nasze wyroby są
bogate w białko, mają minimalną zawartość cukrów i nasyconych kwasów
tłuszczowych. Wszystkie nasze produkty są odpowiednie dla wegan i wegetarian.

Opis produktu

Tofu jest nieodzownym składnikiem kuchni azjatyckiej, a wegetarianie i weganie często zastępują
nim mięso oraz nabiał. Jest bogate w pełnowartościowe białko, ma niską zawartość nasyconych
kwasów tłuszczowych i nie dostarcza cholesterolu. Tofu Naturalne BIO 400g jest to unikalnym
produktem na polskim rynku. Różni się od pozostałych tofu dostępnych na rynku tym, że zanurzone
jest w wodzie do momentu otwarcia opakowania, ma aksamitną konsystencję i ma delikatny smak.
Nazywane jest również świeżym lub azjatyckim ze względu na tradycyjny sposób wytwarzania
zgodny z dalekowschodnią recepturą.
Tofu Naturalne BIO 400g o skali twardości 5, nazywane twardym łatwo się kroi
i nie kruszy się. Idealne dla osób stawiających pierwsze kroki w przyrządzaniu
tofu, świetne do smażenia, duszenia, opiekania i grillowania. Znakomite do
tortilli, kotletów, dań azjatyckich z woka. Produkt na bazie soi niemodyfikowanej genetycznie.
Produkt posiada certyfikat BIO (spełnia normy unijne dotyczące żywności
ekologicznej).

Opakowanie

masa netto: 400 g

Składniki

woda, ziarno soi*, substancja wiążąca – siarczan wapnia

Wartość odżywcza w 100g

energia 395 kJ / 94 kcal ; tłuszcz 5,3 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 g ; węglowodany
2,4 g w tym cukry 0 g ; błonnik 2,4 g ; białko 9,4 g ; sól 0,03 g

Termin przydatności do spożycia

24 dni

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 4 sztuki

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-7°C. po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.

Sposób podania

Po odsączeniu z zalewy pokroić w kostkę lub plastry. Smażyć lub grillować po zamarynowaniu.
Idealne do kotlecików lub dań azjatyckich z woka.

Kod Ean

5901473000359

*z upraw ekologicznych

EKOLOGIS FOOD Sp. z o.o.; ul. Posag 7 Panien 1A; 02-495 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, Numer KRS: 0000430874, NIP: 1231271886, Kapitał zakładowy 12.000,00 PLN
tel. +48 22 736 39 16; fax. +48 22 736 28 38; e-mail: biuro@ekologisfood.pl; www.ekologisfood.pl

