
Minced

Mleté

Plant-based. Low-fat. Protein 21%.

Minced
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4 kg
obsah v balení
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Gastro krabice
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Výživové údaje 
 Nutrition information 100 g

Energie / Energia / Energy 653 kJ / 155 kcal

 Tuky / Fat 3,4 g
 z toho nasycené/nasýtené 0,7 g
 mastné kyseliny
 of which saturates  

Sacharidy / Carbohydrates 6,6 g
   z toho cukry / of which sugar 3 g

 Bílkoviny / Bielkoviny / Protein 21 g

 Sůl / Soľ / Salt 0,9 g
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Měníme pohled na jídlo / gastronomii / stravování. gastro vegan pro zdraví / ekologie / etika



Produkt Forky’s Mleté
Gastro Hluboce zmrazené (předvařeno v páře, šokově zmrazené).

Popis rostlinná alternativa mletého masa

Složení Voda, texturovaný sójový protein (odtučněná sójová mouka, voda), sójová omáčka (voda, sója, 
pšenice, sůl), rajčatová omáčka (rajčata, cukr, modifikovaný škrob, sůl, ocet, koření, výtažky z 
koření, kyselina citronová, sorban draselný), štáva z červené řepy, hořčice (pitná voda, hořčičná 
semínka, fermentovaný vinný ocet, isoglukózový sirup, sůl, koření) ocet, směs koření, aroma, 
potravinářské barvivo E151, maltodextrin.

Příprava Krátce osmažte na malém množství oleje (příp. na cibulce, česneku) a dále použijte ve svém 
oblíbeném receptu. Ideální na přípravu boloňské omáčky, lasagne, mexických pokrmů (chilli, 
buritos...), plněné zeleniny, taštiček, gioza knedlíčků apod.

Benefity vzhled a struktura jako mleté maso, vysoký obsah proteinu 21g

Alergeny sója, pšenice

Může obsahovat stopy celer, hořčice

GASTRO EAN kód balení gastro

Materiál obalu PAP+PP

Číslo výrobku M6

Počet kusů v balení 1 ks

Hmotnost netto gastro 4 kg

Hmotnost brutto gastro 4,21 kg

Expirace Země původu Bio Vegan Bez lepku V-label

1 rok/-18 °C CZ NE ANO NE ANO

Chilli sin carne
s Forky’s mletým

Boloňské spaghetti
s Forky’s mletým

rostlinná
alternativa sýra koriandrbazalka jalapeños
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