
Rama Combi Profi – konvektsiooni-auruahjude jaoks mõeldud unikaalsed rasvad turul. Toode tagav roa mahlakuse, ühtlase ja isuäratava kuldse
värvuse ja vähendab liha kadu küpsetamise ajal. Sobib ideaalselt nii passeeritud kui ka küpsetatud lihale ja kalale ning ka paneeritud toodetele:
lihale, kalale, köögiviljale ja juustudele.

Toote kood: 67758974 •  CU EAN: 8719200025127 •  DU EAN: 8719200025165

Kuidas tellida

Rama Combi Profi Taimne rasvad 3,7l

Rama Combi Profi Taimne rasvad 3,7l

Vesi, päevalilleõli (40%), lõhna- ja maitseained (sisaldavad PIIMA), stabilisaator (ksantaankummi), emulgaator (polüoksüetüleensorbitaanmonostearaat
(polüsorbaat 60)), toiduvärv (karoteenid).

Laadige alla toote spetsifikatsioon

T oitumsalane teave 100 g toodet 100 ml toodet Portsjon

Energiasisaldus kJ - kJ 1,475.00 kJ - kJ

Energiasisaldus kcal - kcal 349.00 kcal - kcal

Rasvad - g 39.00 g - g

millest küllastunud rasvhapped - g 4.700 g - g

Süsivesikud - g <0.50 g - g

millest suhkrud - g <0.50 g - g

Kiudained, toitumisalane - g - g - g

Tooteinfo

Toitumisalane teave ja allergeenid

Koostis

Toiteväärtus

https://www.unileverfoodsolutionsbaltics.com/et/toode/rama-combi-profi-taimne-rasvad-3-7l-81-ET-122347/kuidas-tellida.html
https://sifu.unileversolutions.com/pdf/get/LT/et?name=rama-combi-profi-taimne-rasvad-3-7l&cuEanCode=8719200025127


Valgud - g 0.00 g - g

Naatrium - mg - mg - mg

T oitumsalane teave 100 g toodet 100 ml toodet Portsjon

Rama Combi Profi – konvektsiooni-auruahjude jaoks mõeldud unikaalsed rasvad turul. Toode tagav roa mahlakuse, ühtlase ja isuäratava kuldse värvuse
ja vähendab liha kadu küpsetamise ajal. Sobib ideaalselt nii passeeritud kui ka küpsetatud lihale ja kalale ning ka paneeritud toodetele: lihale, kalale,
köögiviljale ja juustudele.

3,7 L

not defined

Toote kood 67758974

CU EAN 8719200025127

DU EAN 8719200025165

Enne kasutamist loksutada.

182 päeva

Hoida kuivas kohas, temperatuuril +5°C kuni +25 °C.

Pakendiinfo

Omadused

Maht

Pakend

Toote koodid

Kasutusõpetus

Valmistamine

Säilivusaeg

Säilitamine
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