YUZU PEPPER PASTA
Over Yuzu pepper pasta
Beschrijving
Deze pasta op basis van rode peper heeft een specifieke
citrussmaak. Het is een sleutelingrediënt van de Japanse keuken en
voegt extra pit toe aan je gerechten.

Gebruik
Yuzu Pepper paste, helpt u uw dagelijkse gerechten origineler te
maken om sauzen, vegetarische mayonaises, dressings en
vinaigrettes op smaak te brengen, maar ook om een wokgerecht of
groentegerecht met smaak te verrijken. Meng de Yuzu-pasta met
olijfolie, sojasaus, rijstazijn en vruchtensap naar keuze om in een
oogwenk een heerlijke smaakmaker te creëren.

Ingrediënten
Pasta van Yuzu citrus schil* 50%, pasta van rode chilipeper* 30%,
zeezout. (*= van biologische teelt).
*van biologische teelt

Verpakking
30 g.

Product van biologische teelt
100% van de agrarische ingrediënten zijn van biologisch teelt

VEGAN

GLUTENVRIJ

BRON VAN EIWITTEN

BRON VAN VEZELS

NO ADDED SUGARS

ARM AAN VERZADIGDE
VETTEN

Nutrionele analyse
Gemiddelde voedingswaarde per
g/100g

portion ?g

%RI

RI

227 kJ
Energie

Vet
waarvan verzadigde vetzuren

55 kcal

2000 kcal

1,6 g

70 g

0,3 g

20 g

5,7 g

260 g

2,3 g

90 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Vezels

5,3 g

Proteïnen

1,7 g

50 g

16,3 g

6g

Zout
RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)

Allergeneninformatie
Ingrediënten
Pasta van Yuzu citrus schil* 50%, pasta van rode chilipeper* 30%, zeezout. (*= van biologische teelt).
* = van biologische teelt

Allergenen
Dit product bevat geen allergenen

Pro info
Verpakking in karton:

12 x 30g

Artikelcode

41392000

Artikelbarcode

(!4B 78I-aeidif!

Doos barcode

(!4B 78I-agjhce!

Eenheden / pallet:

6240

Dozen/pallet

520

Dozen/laag

40

Lagen/pallet

13

Intrastat code

21039090

Nettogewicht verkoopseenheid

30g

Netto afmetingen verkoopseenheid

d: 25 - w: 40 - h: 120

Nettogewicht karton

0.36kg

Bruttogewicht karton

0.57kg

Netto afmetingen karton

d: 190 - w: 70 - h: 125

Merk

Lima BV

