CREAVEG VEGANMEAT Bab darált
Fűszerezetlen babfehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

668 KJ / 160 Kcal

Zsír
-

8,3 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

6,6 g
2,8 g

amelyből cukrok

<0,5g

Fehérje

15g

Só

1,5 g

Összetevők: ivóvíz, texturált lóbabfehérje 25% (származási hely: EU), kókuszzsír 7%,
kukoricarost 3,5%, céklapor, étkezési só, kukoricakeményítő, stabilizátor (E461),
élesztőkivonat
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható.
Fogyasztható: a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 200 gramm (30 g prot., 320 kcal) 100 gramm/160 kcal
Elkészítés: formázott ételek (pl. szelet, burger, csevap, fasirt) elkészítéséhez ajánljuk,
fűszerezés és formázás után 10 perc hőkezelés után fogyasztható. A termék
fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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CREAVEG VEGANMEAT Borsó morzsolt
Fűszerezetlen borsófehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

525 KJ / 126 Kcal

Zsír
-

2,3 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

<0,5 g
1,7 g

amelyből cukrok

<0,5g

Fehérje

23g

Só

1,5 g

Összetevők: Ivóvíz, texturált borsófehérje 34% (származási hely: EU), étkezési só
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható.
Fogyasztható: a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 200 gramm (46 g prot., 252 kcal) 100 gramm/126 kcal
Elkészítés: 10 perc (minimum 100 °C) hőkezelés után fogyasztható, ragus, rakott
ételekhez, pirított darált hús helyettesítésére ajánljuk (pl: bolognai ragu, rakott karfiol).
A termék fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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CREAVEG VEGANFOOD Bolognai ragu
Fűszerezett borsófehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

322 KJ / 77 Kcal

Zsír
-

3,5 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

<0,5 g
5,8 g

amelyből cukrok

4,5 g

Fehérje

5,2g

Só

1,5 g

Összetevők: ivóvíz, texturált borsófehérje 34 % (származási hely: EU), étkezési só,
étolaj, vöröshagyma, sárgarépa, paradicsompüré, fűszerek
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható.
Fogyasztható: fogyasztható a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 300 gramm (15,6 g prot., 231 kcal) 100 gramm/77 kcal
Elkészítés: mikrohullámú sütőben (900w) 3 perc hőkezelés után fogyasztható. A
termék fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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CREAVEG VEGANFOOD Burger
Fűszerezett borsófehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

653 KJ / 156 Kcal

Zsír
-

8,3 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

5,7 g
3g

amelyből cukrok

1,1 g

Fehérje

15,5 g

Só

2g

Összetevők: ivóvíz, texturált borsófehérje 25% (származási hely: EU), kókuszzsír 7,5%,
kukorica rost 3,8%, céklapor, só, kukoricakeményítő, stabilizátor (E461) mustár (ivóvíz,
ételecet, mustármag, cukor, étkezési só, fűszerek), vöröshagyma, fűszerek,
élesztőkivonat
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható.
Fogyasztható: fogyasztható a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 200 gramm (31 g prot., 312 kcal) 100 gramm/156 kcal
Elkészítés: serpenyőben, minimális zsiradékon 5 perc hőkezelés után fogyasztható. A
termék fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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CREAVEG VEGANFOOD Golyó
Fűszerezett babfehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

613 KJ / 147 Kcal

Zsír
-

7,5 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

5,6 g
3,4 g

amelyből cukrok

0,9 g

Fehérje

13,3 g

Só

2g

Összetevők: ivóvíz, texturált lóbabfehérje 25% (származási hely: EU), kókuszzsír 7%,
kukorica rost 3,5%, céklapor, só, kukoricakeményítő, stabilizátor (E461) mustár (ivóvíz,
ételecet, mustármag, cukor, étkezési só, fűszerek), fűszerek, élesztőkivonat
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható.
Fogyasztható: fogyasztható a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 200 gramm (26,6 g prot., 294 kcal) 100 gramm/147 kcal
Elkészítés: serpenyőben, minimális zsiradékon 5 perc hőkezelés után fogyasztható. A
termék fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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CREAVEG VEGANFOOD Rántott szelet
Fűszerezett babfehérje készítmény

Tápanyagtartalom
100g termékben

100 g

Energia

740 KJ / 176 Kcal

Zsír
-

6,4 g
amelyből telített zsírsavak

Szénhidrát
-

4,6 g
15,3 g

amelyből cukrok

<0,05 g

Fehérje

11,7 g

Só

2,4 g

Összetevők: ivóvíz, textúrált lóbabfehérje 25% (származási hely: EU), gluténmentes
panírmorzsa 15%, kókuszzsír 7%, gluténmentes panír por 5,6%, kukoricarost 3,5%,
céklapor, étkezési só, kukoricakeményítő, stabilizátor (E461), élesztőkivonat
Tárolás: 0-5 °C fok között. Hőkezelés után fogyasztható, glutén, szója és laktózmentes.
Fogyasztható: fogyasztható a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év)
Gyártó: Creaveg Zrt. H-1203 Budapest, Zodony u. 3.
Nettó tömeg: 200 gramm (23,8 g prot., 388 kcal) 100 gramm/194 kcal
Elkészítés: 180°C, serpenyőben, zsiradékban. 5 perc hőkezelés után fogyasztható. A
termék fagyasztható. Felbontás után azonnal felhasználandó.
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