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Productdetails

BAULETTI ALL ASTICE
2 kg

Categories: Bevroren Pasta, Pasta & Rijst,
Zuivelhoeve
Tag: Bevroren Pasta

Visravioli met kreeft
‘Omdat perfectie niet bestaat, koesteren wij de imperfectie’, aldus onze Italiaanse leverancier. Wij vinden dit een
benijdenswaardig en ontspannen uitgangspunt in deze overspannen wereld. Het gaat hier om het uiterlijk van onze
Bauletti all Astice, niet om de smaak want die is natuurlijk heerlijk perfect, zoals je van ons gewend bent.
De ravioli Bauletti all Astice is diepgeel van kleur door de vele verse scharreleieren en heeft een unieke, imperfecte
textuur. De zilte vulling van kreeft, krab en garnalen geeft deze ravioli een heerlijke hartige bite.
Na een kleine 6 minuten koken, zijn de Baulettis all Astice al klaar om te serveren. Drapeer ze op een feestelijk bord met
een gekookt rivierkreeftje en verse dille.
De bevroren visravioli Bauletti all Astice is per 2 kilogram verpakt.
Italiaanse bevroren visravioli Bauletti all Astice met kreeft
Krab en garnalen
Pasta van tarwegriesmeel en 29% scharreleieren
Per verpakking van 2 kilogram
Leverancier: SUR Divine Crea

Artikelnummer

12000010

Land

Italië

Gewicht

2 kg

Verpakking

1 stuk

Producent pasta en rijst

SUR Divine Crea

Bewaarwijze pasta en rijst

Vries
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INGREDIËNTEN EN VOEDINGSWAARDEN
Ingrediënten
Vulling ingrediënten 62%: KREEFT 33%, KRAB, aardappelpuree (aardappelen, bouillon (water, bouillonbereiding) (zout,
gedehydrateerde GARNALEN, gedehydrateerde CZV, glucosestroop, suiker, gedehydrateerde groenten in variabele
verhouding (wortel, ui, tomaat), kruiden), SELDERIJ, wortelen, ui, zout), extra vergine olijfolie, rozemarijn), zout, munt,
peper. Pasta-ingrediënten: harde TARWEgriesmeel, scharre-EIEREN 29%. HET KAN BEVATTEN: MELK, SOJA
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g product
Energie – 608 kj / 144 kcal
Eiwitten – 8.7 g
Koolhydraten – 22.4 g
Waarvan suikers – 1.4 g
Vetten – 1.8 g
Waarvan verzadigde vetzuren – 0.4 g
Vezels – 1.6 g
Zout – 0.39 g

ALLERGENEN INFORMATIE
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