Panini Mozzarella & Tomato 140 g
Ainesosat: VEHNÄleipä 48%: VEHNÄjauho, vesi, sokeri, jauhoseos [VEHNÄjauho,
VEHNÄGLUTEENI, OHRAmallasjauho, kuivattu hapate (MAITO), sakeuttamisaine (E466),
emulgointiaine (E481, E472e, E471), jauhonparanne (E300)], jauhoseos [VEHNÄGLUTEENI,
papujauho, dekstroosi, VEHNÄjauho, emulgointiaine (E472), rapsiöljy, jauhonparanne
(E300)], jauhoseos [VEHNÄjauho, vesi, etikka, happamuudensäätöaine (E270), dekstroosi,
glukoosisiirappi, kuivattu VEHNÄhapate, jodioitu ruokasuola, hapate], suola, hiiva,
säilöntäaine (E282). MozzarellaJUUSTO 28%: pastöroitu MAITO, suola, hapate,
happamuudensäätöaine (E330), juoksute, kiinteyttämisaine (E509). Tomaattisalsa 24%:
tomaattisalsa [tomaatti, suola, mausteet, rapsiöljy, happamuudensäätöaine (E330)], vesi,
pippuri, sipuli, sakeuttamisaine (E1422), sokeri, suola, valkosipulijauhe, aromi, hienonnettu
oregano, säilöntäaine (E212, E202).
Pakattu suojakaasuun.
Erityisruokavaliot: Vähälaktoosinen, kananmunaton, soijaton, pähkinätön, palmuöljytön.

Käyttö: Sulata jääkaapissa (max. +5 °C) vähintään 8 tuntia. Pariloi noin 4 min. 180 C°.
Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen.
Mozzarellajuustosiivuilla ja maukkaalla tomaattisalsalla täytetty vehnäpanini, joka sopii
myös vegetaariseen ruokavalioon.
Paninit on helppo avata lisätäyttämistä varten. Lisää täytteeksi italialaiseen tyyliin
tuoreita basilikanlehtiä, rucolaa, parmesanlastuja sekä semikuivattuja tai
aurinkokuivattuja tomaatteja. Trendikäs leipä syntyy sujauttamalla väliin avokadoa ja
grillattua broileria tai kalkkunaa. Kokeile myös hedelmäisiä täytteitä, kuten mansikkaa tai
persimonia.

Kypsäpakaste
Tuotenumero: 105
Myyntierä: 12 kpl x 140 g/ltk, 108 ltk/lava
Ean-koodi me:

Ean-koodi kpl:

Säilytys: Pakastimessa (-18 °C tai kylmemmässä) 12 kk valmistuspäivämäärästä. Ei saa
jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen. Säilyy sulatettuna kylmiössä (0-5 °C) 25 pv. Parasta
ennen -päiväys merkittävä sulatetuille tuotteille erikseen.
Ravintoarvot / 100 g:
Energia
Rasva
josta tyydyttynyttä
Hiilihydraatit
josta sokereita
Proteiini
Suola

1060 kJ (253 kcal)
7,2 g
4,6 g
34,6 g
2,7 g
11,9 g
1,4 g

Mitat:
Pituus: 240 mm
Leveys 90 mm
Korkeus 40 mm

Voimakassuolainen.
Alkuperämaa: Tsekin tasavalta

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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York Deli paninikonsepti
Herkullinen maku ja houkutteleva ulkonäkö:
• Paninit valmistetaan ensiluokkaiseen, ihanan rapeaan ciabatta-leipään.
• Pakkauksen raikas design nostaa tuotteet esiin myymälän hyllystä.
• Kuluttaja näkee pakkauksen raaka-ainekuvista yhdellä silmäyksellä, mitä tuote sisältää.
• Läpinäkyvän pakkauksen ansiosta kuluttaja näkee myös itse tuotteen : Täytteet näkyvät
sivusta ja pinta on valmiiksi grilliraidoitettu.
• Pakkauksessa on käytetty erityissuojaavaa huurtumisen estävää kalvoa.

Panini Prague Ham & Emmental 125 g

Hyvä säilyvyys ja kätevän kokoinen myyntierä:
• Pitkä säilyvyys ja kätevä 12 kpl:n myyntierä helpottavat tilaamista ja varastonhallintaa.
• Tuotteet säilyvät sulatuksen jälkeen kylmiössä (max. +5 °C) jopa 25 myyntipäivän ajan.
• Ei enää hävikin tai loppuunmyymisen pelkoa.
Helppo valmistaa ja tarjoilla:
• Konseptiin on saatavana erilaisia valmistuslaitteita, sekä myyntiä tukevaa
mainosmateriaalia.
• Jokaisen pakkauksen mukana tulee paperipussi tarjoilua varten.
• Tuotteet on myös helppo avata lisätäyttämistä varten.
• Hobby grill lämpiää nopeasti ja soveltuu max. 10 kpl:n päivämyyntiin. Valmistus vie 4 min.
Vähälaktoosinen

Panini Mozzarella & Tomato 140 g

Panini Americana Beef & Cheddar 150 g

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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