Art. nr. 70671

Kött från Finland

Köttfärspaj
Färsk, kyld paj bakad i Sverige, i Saltsjö-Boo.
Våra pajer bakas med fina råvaror som mjöl, ägg
och mjölk från Svenska gårdar och självklart
med äkta ost. Vår Köttfärspaj, en matig och
smakrik paj med nötfärs från Oy Snellman AB.
Högkvalitativ köttråvara och 100% GMO fri.
Pajen är färdiggräddad, bara att värma innan
servering. Går utmärkt att dela i ca 6 bitar och
servera med passande tillbehör som en
grönsallad alt. en salsatopping på tomat och
oliver. 100% Palmoljefri.

Axfoods art nr: 101107240
City Gross art nr: 3045580
Coops art nr: 11355 Icas art
nr: 280150

Antal kfp/dfp: 2
Vikt: 1,60 kg
Tillagningsanvisning:
Ta bort plasten och folieformen. Skär upp pajen i 6 lika stora portionsbitar (ca 260 g).
Sätt varje bit på varsin tallrik. Värm tallriken i ca 3 min i micro (750W/900W). I ugn
(175°C).
I Ugn: Placera hela pajen på en plåt mitt i ugnen. Värm i ca 25 minuter eller tills pajen
känns varm. Tänk på att tiden kan variera något beroende på ugnens kapacitet.
Övrig info:
Förvaring: Kylvara, +2°-8°C
Öppnad förpackning bör konsumeras inom 3 dagar dock längst bäst före, se märkning.
Förpackad i en skyddad atmosfär.
Pajformen sorteras som metall och kartongen som pappersförpackning.
Ingrediensförteckning:
Ingredienser: Köttfärssås 33,7% (krossade tomater (tomat, tomatjuice), nötkött**

30%, lök, morot, tomatpuré, vitlök, salt, rödvinsvinäger (vin, vatten), kryddor,
köttbuljong (salt, jästextrakt, maltodextrin, socker, arom, potatisstärkelse,
nötköttextrakt, lökpulver, karamelliserad sockersirap, gurkmeja, vitpeppar,
cayennpeppar), MJÖLK*, OST, VETEmjöl*, ÄGG*, margarin (vegetabiliska oljor
(kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt, arom), paprika, salt. *Ursprung:
Sverige **Ursprung: Finland
Näringsvärden:
Näringsvärde/100 g: Energi 886 kJ/211 kcal, fett 12 g varav mättat 7,8 g,
kolhydrater 15 g varav sockerarter 2,7 g, protein 10 g, salt 0,9 g.

Snellman Sverige AB | Box 194,132 26 SALTSJÖ-BOO
Besök: Svarvarvägen 4 B, 132 38 Saltsjö-Boo
Telefon +46 (0) 8 747 1440 | Email: info@carolineskok.se

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

