WANNEER JE ZIN

HEBT IN DÖNER,
MAAR NIET IN VLEES

Dit nieuwe product, onder de naam Green
Döner Kebab, is 100% plantaardig en op
basis van soja. Het wordt net als kip- of
kalf döner gebraden op een verticale grill.

LEKKER
Onze vleesvrije döner is gemaakt met authentieke
kruiden en specerijen. Als deze bereid wordt op een
kebab grill krijg je die heerlijke geroosterde smaak. Onze
speciale soja grondstof zorgt ervoor dat de structuur van
vlees herkenbaar is qua smaak. Ons product smaakt net
als de vleesvarianten.

De basis voor deze vegetarische döner
is ons plantenvlees. Dit product heeft als
kenmerk dat het een hoog eiwit- is en een
laag vetgehalte heeft. Het is gluten vrij
en komt van soja planten die GMO vrij in
Europa geteeld worden.

GEZOND
Ons product bevat voldoende (plantaardige) eiwitten.
Het kent een laag vetgehalte en is rijk aan vezels. Het is
glutenvrij en bevat geen dierlijke ingrediënten, dus is het
100% Vegan.

DUURZAMER TOV VLEES
Bij de productie van dit vleesvrij product zijn geen
broeigassen van mest vrijgekomen. Er is minder water,
land en energie verbruikt voor dit product.
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Als restaurants voor Green Döner Kebab spiesen kiezen kunnen ze
een groep consumenten - die geen vlees eten - toch bedienen met
Döner Kebab. Dit product wordt geleverd in verschillende gewichten.
Het bevat een huls waar een Kebab grill spies in past. Green Döner
Kebab wordt klaargemaakt zoals de vleesvarianten. Nadat er een
bruin korstje is ontstaan tijdens het braden kan de Döner er vanaf
gesneden worden. In onze receptuur zijn geen ingrediënten van
dierlijke oorsprong verwerkt. Dit product is dus 100% veganistisch.
Wat betreft allergenen bevat dit product soja en kan het sporen van
Lupine bevatten.

VOEDINGSWAARDEN PER 100 GR

GEWICHTEN
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GDK101
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Energie Kj

825

Energie Kcal

197

Vet

12,8

Waarvan verzadigd

Koolhydraten
Suikers

BEWAARCONDITIE

Eiwit
Zout (g)

12 maanden bij - 18 ˚C
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