
Goody Foody sült natúrszeletek
Méret: 8,5 x 5 cm    Tömeg: kb. 35 g/db

Allergének: 
Szóját és glutént tartalmaz. 

Tápérték 100g termékben: 

Goody Foody
www.goodyfoody.hu

Forgalmazza: Vegetár Kft. 2765 Farmos, Apponyi u. 9. tel: 20-569 7550

növényi fehérjék (szója, búza), 
rizsliszt, növényi rostok, szójafe-
hérje izolátum, kukorica kemé-
nyítő, víz, növényi olaj, étkezési 
só, élesztőkivonat, szójaszósz, 
malátakivonat, aroma, szárított 
hagyma, fokhagymapor, kara-
mell színezék, feketebors, csili-
fűszer

növényi fehérjék (szója, búza), 
rizsliszt, növényi rostok, szó-
jafehérje izolátum, kukorica 
keményítő, víz, növényi olaj, 
étkezési só, élesztőkivonat, 
malátakivonat, erjesztett ecet, 
aroma, fokhagymapor, szárí-
tott gyömbér, feketebors

Összetétel:

sült natúrszeletek

Húsmentes  
finomság csirkehús-ízzel

Húsmentes 
finomság marhahús-ízzel

Energetikai érték 693 kJ = 165,5 kcal
Szénhidrátok  3,9 g  
 ebből cukrok:  0,5 g 

Koleszterin  0 g 

Nátrium:  852 mg

Fehérjék:  19,6 g 

Zsírok:  6,7 g  
 ebből telített zsírsavak:  0,9 g

Rostok:  5,9 g

Energetikai érték 738 kJ = 176,2 kcal
Szénhidrátok  6,6 g  
 ebből cukrok:  1,5 g 

Koleszterin  0 g 

Nátrium:  710 mg

Fehérjék:  19,8 g 

Zsírok:  6,6 g  
 ebből telített zsírsavak:  0,8 g

Rostok:  5,9 g



A Goody Foody termékek nem tartalmaznak génmódosított 
anyagokat, tartósítószert, szintetikus színezékanyagokat  
és koleszterin mentesek. A vegán változat állati eredetű  

összetevőt nem tartalmaz.

Ajánljuk: 
Sült szelet, steak:

 – főételként tálalva a legkülönfélébb köretekhez 
– köretként zöldséges salátákhoz 

– különböző meleg vagy hideg szószokkal, mártásokkal
Metélt:

– szószos ételek készítéséhez (pl.: zöldséges, gombás, pikáns tokányok)
– gulyásokhoz egytál ételekhez

Elkészítési javaslat:
A terméket nem kell a felhasználást megelőzően kiolvasztani.  

Az íz fokozása érdekében a szeleteket olajban oldalanként 
2-3 percig süsse át – ügyelve, hogy a szeletek ki ne száradjanak.  

Az így kisült szeleteket különböző köretekkel,  
vagy előre elkészített szószokkal melegen tálalhatja.

Elkészítés kombisütőben: 
Az edényt és a terméket kenje be olajjal és süsse – „SÜTÉS“ funkción.

160 °C,  
körülbelül 3 percig 
minden oldalról

180 °C,  
 6-8 percig (metéltek) 
10-12 percig (szeletek)

sült natúrszeletek

Húsmentes  
finomság csirkehús-ízzel

Húsmentes 
finomság marhahús-ízzel

Goody Foody

Gyorsfagyasztott termék, 
tárolja -18 °C-on

Felolvasztást követően  
ne fagyassza vissza !


