UUDET APETIT
Kasvisjauhispihvit
& -pyörykät
Apetitin uudet herneproteiinista
valmistetut kasvispihvit ja -pyörykät
tuovat kaivattua vaihtelua
perinteisille kasvispihveille ja
soijapohjaisille tuotteille.

Kasvisjauhispihvit ranch-kastikkeella ja
chili-tomaattipaella
20:lle | 45 min.

2 kg Apetit Kasvisjauhispihvejä
(’a 60 g)
Ranch-kastike:
4 dl majoneesia
2 dl piimää
2 dl smetanaa
0,1 kg Worchester-kastiketta
10 g tilliä kuivattuna
10 g valkosipulijauhetta
10 g paahdettua sipulia
10 g kuivattua persiljaa
15 g suolaa
5 g mustapippuria rouhittuna
Chili-tomaattipaella:
0,1 l oliiviöljyä
1 kg arborioriisiä (tai muuta
risottoriisiä)
0,2 kg Apetit sipulia hakattu
0,1 kg hienonnettua valkosipulin
kynttä
1l
kanalientä

1

ruukku tuoreita timjamin
lehtiä
2l
tomaatti-chilimurskaa
0,4 kg Apetit tomaattiviipaleita
20 g suolaa
pinnalle tuoreita yrttejä ja
minisalaattia

1. Valmista ranch-kastike:
Sekoita kaikki kastikkeen
ainekset keskenään ja anna
maustua kylmässä.

2. Kuullota öljyssä riisi ja
sipulit. Lisää kanaliemi, puolet
timjamista ja tomaattimurska.
Lisää pinnalle tomaattiviipaleet
ja loput timjamit. Kypsennä
uunissa 180 asteessa 30
minuuttia. Koristele tuoreilla
yrteillä ja minisalaatilla.

LAKTOOSITTOMIA, MAIDOTTOMIA, KANANMUNATTOMIA SEKÄ
SOIJATTOMIA VEGAANITUOTTEITA.

UUDET APETIT Kasvisjauhispihvit & -pyörykät
Apetit Kasvisjauhispihvit 4 kg
Herneproteiinista valmistettu jauhelihapihvin
tyyppinen rypsiöljyssä paistettu 60 g:n
vegaaneille soveltuva kasvispihvi.
Ainesosat: Vedellä turvotettu herneproteiini 77 %, rypsiöljy, kuitu
(herne, psyllium), mausteet (korianteri, sipuli, lipstikka, valkosipuli,
maustepippuri, paprika, mustapippuri), sakeuttamisaineet (E407a,
E461), jodioitu suola, dekstroosi, aromit, karamellisoitu sokeri.
Lisättyä suolaa 0,5 %. VOIMAKASSUOLAINEN.

Laktoositon, maidoton, gluteeniton, soijaton,
kananmunaton, runsaskuituinen, runsasproteiininen,
vegaanituote

Proteiinia

12 g
/ 100 g

VEGAANITUOTE

TUOTENRO:
ME:
ME EAN:

3966837
4 kg (67 kpl á 60 g)
6430103966837

Apetit Kasvisjauhispyörykät 4 kg
Herneproteiinista valmistettu lihapyörykän
tyyppinen vegaaneille soveltuva pieni
kasvispyörykkä.
Ainesosat: Vedellä turvotettu herneproteiini 67 %, rypsiöljy, sipuli,
kuitu (herne, psyllium), mausteet (korianteri, lipstikka, valkosipuli,
maustepippuri, paprika, musta- ja valkopippuri), sakeuttamisaineet
(E407a, E461), jodioitu suola, dekstroosi, aromit, karamellisoitu
sokeri. Lisättyä suolaa 0,5 %. VOIMAKASSUOLAINEN.

Laktoositon, maidoton, gluteeniton, soijaton,
kananmunaton, kuitupitoinen, runsasproteiininen,
vegaanituote

Proteiinia

14 g
/ 100 g

VEGAANITUOTE

TUOTENRO:
ME:
ME EAN:

3966851
4 kg (n. 307 kpl á 13 g)
6430103966851

Apetit Rapeat Kasvisjauhispihvit
Chick 3,4 kg
Herneproteiinista valmistettu ja gluteenittomalla
panerointiaineella paneroitu rapeakuorinen
vegaaneille soveltuva pihvi.
Ainesosat: Vedellä turvotettu herneproteiini 67 %, rypsiöljy,
gluteeniton korppujauho (riisijauho, kikhernejauho, maissitärkkelys,
dekstroosi), kuitu (herne, psyllium), aromit, sakeuttamisaineet (E461,
E407), jodioitu suola, sipuli, mustapippuri. Lisättyä suolaa 0,6 %.
VOIMAKASSUOLAINEN.

Laktoositon, maidoton, gluteeniton, soijaton,
kananmunaton, runsaskuituinen, runsasproteiininen,
vegaanituote

Proteiinia

12 g
/ 100 g

VEGAANITUOTE

TUOTENRO:
ME:
ME EAN:

3966844
3,4 kg (48 kpl á 70 g)
6430103966844

Ravintosisältö / 100g
Energia

910 kJ / 220 kcal

Rasva

15 g

- josta tyydyttyneitä

1,0 g

- josta tyydyttymättömiä

8,6 g

- josta monityydyttymättömiä

5,2 g

Hiilihydraatit

4,8 g

- josta sokereita

1,2 g

- josta laktoosia

0,0 g

Ravintokuitu

7,5 g

Proteiini

12 g

Natrium

600,00 mg

Suola

1,5 g

Ravintosisältö / 100g
Energia

910 kJ / 220 kcal

Rasva

15 g

- josta tyydyttyneitä

1,0 g

- josta tyydyttymättömiä

8,1 g

- josta monityydyttymättömiä

5,0 g

Hiilihydraatit

4,6 g

- josta sokereita

1,2 g

- josta laktoosia

0,0 g

Ravintokuitu

5,9 g

Proteiini

14 g

Natrium

556,00 mg

Suola

1,4 g

Ravintosisältö / 100g
Energia

910 kJ / 220 kcal

Rasva
- josta tyydyttyneitä
- josta tyydyttymättömiä

7,2 g

- josta monityydyttymättömiä

4,4 g

Hiilihydraatit

www.apetitammattilaiset.fi

9,9 g

- josta sokereita

1,3 g

- josta laktoosia

0,0 g

Ravintokuitu

7,4 g

Proteiini

12 g

Natrium

570,00 mg

Suola

LAKTOOSITTOMIA, MAIDOTTOMIA, KANANMUNATTOMIA SEKÄ SOIJATTOMIA VEGAANITUOTTEITA.

Tutustu herkullisiin resepteihin

13 g
0,9 g

Apetit Ammattilaiset
Sörnäistenkatu 1 A
00580 Helsinki
puh. 010 402 4244

1,4 g

