Συνταγές από σπίτι - Home Recipes
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Barbecue Sauce | Barbecue Sauce
από ελληνικές ντομάτες
Απολαύστε τις Χειροποίητες Κέτσαπ «Συνταγές
από Σπίτι» κλασική & καυτερή με λουκάνικα,
ψητά κρέατα, hamburger, κεφτεδάκια,
σουβλάκια, σάντουιτς και τηγανητές πατάτες.
Σπιτική γεύση της καλής παραδοσιακής
κουζίνας απο ελληνικές ώριμες ντομάτες.
Δοκιμάστε τη Χειροποίητη Barbecue Sauce
«Συνταγές από Σπίτι» με ψητό κρέας, λουκάνικα
& μπιφτέκια. Η υπέροχη καπνιστή της γεύση και
άρωμα, θα απογειώσουν γευστικά το γεύμα σας.
Try the Barbecue sauce «Goumenisses» in
roasted meat, sausages and burgers on the grill.
It’s wonderful smoky flavor and aroma will give
extra delight to your meal.
Ενέργεια | Energy: 531kj | 125,2kcal
Λιπαρά | Fat: 0 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 0 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 29 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 24 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 1,3 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,2 g
Αλάτι | Salt: 3,8 g
Συστατικά: Νερό, τοματοπολτός (24%), ξύδι από κρασί,
ζάχαρη, μελάσα, τροποποιημένο άμυλο, άρτυμα
καπνιστών τροφίμων, αφυδατωμένα λαχανικά,
βότανα και μπαχαρικά, υδρολυμένη φυτική
πρωτεΐνη, εκχύλισμα μαγιάς, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, αλάτι
Ingredients: Water, concentrated tomato juice(24%), wine
vinegar, sugar, molasses, modified starch,
smoked foods seasoning, dehydrated
vegetables, herbs and spices, hydrolyzed
vegetable protein, yeast extract, acidity
regulator: citric acid, salt
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Ketchup | Ketchup
από ελληνικές ντομάτες
Απολαύστε τις Χειροποίητες Κέτσαπ «Συνταγές
από Σπίτι» κλασική & καυτερή με λουκάνικα,
ψητά κρέατα, hamburger, κεφτεδάκια,
σουβλάκια, σάντουιτς και τηγανητές πατάτες.
Σπιτική γεύση της καλής παραδοσιακής
κουζίνας απο ελληνικές ώριμες ντομάτες.
Δοκιμάστε τη Χειροποίητη Barbecue Sauce
«Συνταγές από Σπίτι» με ψητό κρέας, λουκάνικα
& μπιφτέκια. Η υπέροχη καπνιστή της γεύση και
άρωμα, θα απογειώσουν γευστικά το γεύμα σας.
Fragrant, juice Greek tomatoes are made into a
ketchup worth tasting!

Ενέργεια | Energy: 507Κj | 120Kcl
Λιπαρά | Fat:
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Φυστικοβούτυρο απαλό | Peanut Butter
Δοκιµάστε το Χειροποίητο Απαλό
Φυστικοβούτυρο «Συνταγές από Σπίτι» σε σνακ,
ως επάλειµµα σε ψωµί, µε φρούτα και σε
συνταγές µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής,
συνδυάζοντας τη φανταστική γεύση µε όλα τα
διατροφικά οφέλη του φιστικιού.
Nutritious Peanut Spreads!
Taste the Handmade Peanut Butter «Handmade
Recipes» in two amazing flavors Soft & Crunchy
with Chocolate as a snack or as spread on a slice
of bread, with fruits and in confectionery
recipes, combining it’s amazing taste with all the
nutritional benefits of peanut.

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Εδώδιμες Ίνες | Fiber:
Πρωτεΐνες | Protein:
Αλάτι | Salt:
Συστατικά:

2814,4kj | 679kcal
54 g
15 g

14 g
8,7 g
8,5 g
30 g
0,79 g
Πολτός φυστικιού (88%), μερικώς
υδρογονωμένο φοινικέλαιο, μέλι, αλάτι.
Ingredients: Peanut paste (88%), partly hydrogenated refined
palm oil, honey, salt.
Extras: Αλλεργιογόνα: Φυστίκι • Contains: Peanuts
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Peanut Butter crunchy chocolate | Peanut
Butter crunchy chocolate
απαλό & crunchy με Σοκολάτα
Θρεπτικό επάλειμμα φυστικιού! Δοκιμάστε το
Χειροποίητο Απαλό Φυστικοβούτυρο «Συνταγές
από Σπίτι» & το crunchy με σοκολάτα σε σνακ,
ως επάλειμμα σε ψωμί, με φρούτα και σε
συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής,
συνδυάζοντας τη φανταστική γεύση με όλα τα
διατροφικά οφέλη του φυστικιού.
Nutritious Peanut Spread!
Taste the Handmade Peanut Butter «Handmade
Recipes» in two amazing flavors Soft & Crunchy
with Chocolate as a snack or as spread on a slice
of bread, with fruits and in confectionery
recipes, combining it’s amazing taste with all the
nutritional benefits of peanut.
Ενέργεια | Energy: 2828 kJ | 683 kcal
Λιπαρά | Fat: 58,5 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 14,9 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 22,4 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 13 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 5,4 g
Πρωτεΐνες | Protein: 14,1 g
Αλάτι | Salt: 0 g
Συστατικά: Πολτός αράπικου φυστικιού 55%, φυτικά έλαια
(ηλιέλαιο, μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο),
σοκολάτα κουβερτούρα 10% (ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, κακαόμαζα, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας), μέλι, κανέλα.
Ingredients: Peanut paste 55%, vegetable oil (sunflower oil,
partly hydrogenated refined palm oil), dark
chocolate 10% (sugar, cocoa butter, cocoa
paste, emulsifier: soya lecithin), honey,
cinnamon.
Extras: Αλλεργιογόνα: Φυστίκι • Contains: Peanuts
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