Art. nr. 70371

Fågel från Sverige

Foccacia Kyckling, feta
& spenat
FOCACCIA MED KYCKLING, SPENAT OCH
FETAOST bakar vi från grunden. Vi sätter deg i
vårt bageri med ingredienser som mjöl och
mjölk från svenska gårdar. Degen bakas ut och
gräddas i ugn, därefter brer vi på ett lager av
smakrik tomatsås, varav det återigen gräddas.
Vi toppar med en härlig fyllning. Denna focaccia
fyller vi med svensk kycklinglårfilé, spenat,
mozzarella- och fetaost. Att baka focaccia är ett
tidskrävande hantverk som vi är stolta över.
Delad i 6 bitar (300 g/port).

Axfoods art nr: 101201757
City Gross art nr: 3426939
Coops art nr: 7066
Icas art nr: 280475

Antal kfp/dfp: 1
Vikt: 1,80 kg
Tillagningsanvisning:
Tillagning: Värmes till 74°C (i grill ca 3 minuter eller i ugn 5 minuter/bit)
Övrig info:
Förvaring: Kylvara, +2°-8°C
Öppnad förpackning bör konsumeras inom
3 dagar, dock längst till Bäst före, se märkning.
Förpackad i en skyddad atmosfär.

Ingrediensförteckning:
Bröd 69,4% (mjöl (VETEmjöl, VETEgluten, maltmjöl av KORN), vatten, MJÖLK*,
rapsolja, jäst, socker, salt), kyckling 11,1% (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt,
druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), OST, tomatsås (vatten,
krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré, lök, modifierad stärkelse,
olivolja, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka, rotpersilja, lök,
morot, champinjon, purjolök, tomat, vitlök), maltodextrin, naturlig arom, socker,
stärkelse, rapsolja), rapsolja, salt, vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin,
koncentrerad druvmust), kryddor), fetaost 3,5% (fårMJÖLK, getMJÖLK, salt,
vegetabiliskt ystenzym, mjölksyrakultur), spenat 0,9%, kycklingfond (fond (vatten,
koncentrerad kycklingfond, kycklingextraktspulver, salt), salt, arom, socker,
modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor), vitlök, basilika. *Ursprung: Sverige
Näringsvärden:
Näringsvärde/100 g: Energi 1075 kJ/255 kcal, protein 10 g, fett 9,8 g varav mättat
3,1 g, kolhydrater 31 g varav sockerarter 1,6 g, g, salt 1,1 g.
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