PRODUKTBLAD

3-bönsallad
med quinoa
MED FRUKTIGA SMAKER FRÅN
Ä P P L E , A P R I KO S O C H MY N TA
Basen i denna fruktiga sallad utgörs av quinoa och vita
och svarta sojabönor. PG har själv tagit fram receptet
och den fräscha smaksättningen, som kommer från
bland annat äpple, aprikos, mynta och citronjuice.
Använd den som tillbehör eller ät den som den är.
Komplettera med till exempel en bit grillad kyckling
och plötsligt har du en härlig måltid klar att ätas.

PG:S 3-BÖNSALL AD MED QUINOA

Bönor i tre olika färger och
fruktiga smaker av äpple, aprikos
och citron. Det är basen i den
här 3-bönsalladen, tillsammans
med den spännande örten
quinoa. Tillsammans blir det
en matig sallad som fungerar
f int helt på egen hand – eller
tillsammans med en bit kött, fisk
eller något annat du gillar.

INGREDIENSER:

Quinoa (20%), vit böna*, röd böna*, grön sojaböna*, äpple, aprikos,
olivolja, mynta, ruccola, citronjuice, salt, gurkmeja, vitpeppar.
*Mängd bönor: 54%.
ALLERGENER: Markerade med fetstil i ingrediensförteckningen ovan.

Kan innehålla spår av nötter.
KYLVARA: F
 örvaras vid +1° – +8°
VEGANSK

GLUTENFRI

KÄLLSORTERING: Burk plast. Gördel: papper.
NÄRINGSVÄRDE / 100 G:

Villman & Co AB
Kuskahusgränden 4
261 42 LANDSKRONA
www.villman.nu
0418-43 06 00
info@villman.nu

Energi
567 kj/136 kcal
Fett
5,0 g
varav mättat fett
0,6 g

Kolhydrater
varav sockerarter
Protein
Salt

14,8
4,1
5,9
0,5

HÅLLBARHET:

FÖRPACKAD I:

9 + 1 dagar

Modifierad atmosfär (utan syre)

g
g
g
g

FÖRVARING:

Så nära +1°C, som möjligt. Men vi rekommenderar +1°C – +8°C.
1°C högre temperatur i förvaring innebär en dags kortare hållbarhet.
AVSER

FÖRP.

VIKT/FÖRP

ANTAL/TRP. FÖRP

TRP. FÖRP

Foodservice
Foodservice
DVH

Påse
Påse
Tråg

2000 g
2000 g
200 g

2 x 2000 g
1 x 2000 g
6 x 200 g

Kartong
SRS
SRS

