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Cynamon mielony 15 g Prymat
 

Cena: 1,79 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

25 sztuk

Producent PRYMAT

Opis produktu
 

Prymat Cynamon mielony 15 g

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, 
gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam.

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Cynamon mielony

Marka
Prymat

Cechy
pełne aromatu zioła i przyprawy

Marka standaryzowana
Marka: Prymat

Adres firmy
ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska
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Opis produktu
Warto wiedzieć Cynamon ma słodkawo-korzenny smak. Idealnie wzbogaca zarówno
mięsne potrawy, jak i słodkie desery. W polskiej kuchni najczęściej przyprawiamy nim
dania z ryżu, kompoty, zwłaszcza z gruszek, desery czekoladowe, ciasta, napoje, chleb
korzenny i grzanki.

O marce
Przyprawy są naszą pasją, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby były najwyższej
jakości. To dzięki nim sprawisz, że każde Twoje danie będzie po prostu wyjątkowe!

Company Name
Prymat Sp. z o.o.

Zalecenia dla alergików
Seler: Może zawierać
Zboża zawierające gluten: Może zawierać
Jaja: Może zawierać
Mleko: Może zawierać
Gorczyca: Może zawierać
Orzeszki ziemne: Może zawierać
Sezam: Może zawierać
Soja: Może zawierać

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Przepisy
Naleśniki francuskie z mascarpone 10 porcji, 45 min Składniki: - 500 ml mleka 3,2%, -
200 g mąki pszennej typ 500, - 2 jajka, - 30 g cukru, - 20 g śmietany 18%, - 20 g
ciemnego kakao, - 50 ml oleju rzepakowego, - 250 g serka mascarpone, - 100 g
herbatników z czekoladą, - 500 g świeżych malin, - 1 laska Wanilii Prymat, - 1/2 łyżeczki
Cynamonu mielonego Prymat, - do smaku: Sól morska Prymat. Sposób przygotowania:
Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić z połową cukru. Mleko wlać do miski i zmiksować
z żółtkami, śmietaną, pozostałym cukrem, 20 ml oleju oraz solą. Mąkę przesiać z kakao.
Dodawać małymi porcjami, mieszając, aż wszystkie składniki połączą się w jednolitą
kremową masę. Następnie dodać ubitą pianę z białek i wymieszać. Odstawić na ok. 10
minut. Na gorącej, lekko przetartej olejem patelni smażyć cienkie naleśniki. Gotowe
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naleśniki posmarować serkiem mascarpone wymieszanym z ziarenkami wanilii,
cynamonem i pokruszonymi herbatnikami. Na wierzchu ułożyć maliny i przykryć drugą
połową naleśnika. Podawać z sorbetem bazyliowym lub miętowym. Tysiące przepisów
znajdziesz na: Doradcasmaku.pl

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
15

Jednostka (tekst opisowy)
g

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Torebka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 15

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 150
Wymagana szerokość na półce: 110
Wymagana głębokość na półce: 5

Waga
Waga brutto: 19

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 150
Szerokość: 110
Głębokość: 5

Opakowanie logistyczne
GTIN: 05901135012355
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Adres producenta
Prymat Sp. z o.o. ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska

Adres zwrotny
Prymat Sp. z o.o. ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska Tel.: +48/32/47 33
833 www.prymatgroup.pl

Telefon/Fax kontaktowy
+48324733833

Adres internetowy
www.prymatgroup.pl

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Cynamon
Wariant: mielony
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