Natop
Segu värske koore maitsest
ja taimeõlide praktilistest
omadustest.

• Ehtne koore maitse
(sisaldab 20%
piimarasva)
• Kõrge stabiilsus ja
püsivus ka pärast 24
tunni möödumist
• Võib pärast
vahustamist
külmutada
• Suurepärane hinna ja
kvaliteedi suhe

Debic Natop on ideaalne alternatiiv koorele, et valmistada täidiseid ning
kaunistada kooke, torte ja magustoite.

Natop
Debic kooreasendajate tootearendus põhineb rohkem kui 30aastasel kogemusel. Debic kooreasendajas on ühendatud koore
võrratu maitse ja taimerasvade praktilisus.
Omadused
• Suurepärane maitse; pinnal ei ole taimerasva kihti
• Külmutus- ja sulatamiskindel
• Hea stabiilsus ja püsivus
Kasutamine
• Vahustamiseks ja paksendamiseks
• Kastmed, supid
• Baieri kreem, jäätis, vahukreemid
• Kondiitritooted, magustoidud ja koogid
Säilitamine
• Säilitada külmkapis temperatuuril kuni +7 ºC
• Avatuna säilitada külmkapis ning kasutada 4 päeva jooksul
• Optimaalne kasutustemperatuur +2 ºC kuni +7 ºC
• Väldi temperatuuri kõikumist

SORTIMENT

PAKEND

TOODE

NATOP

Ühes pakendis

2 liitrit

Pakend

Pudel

Kogus pappkarbis

6

Pappkarpe alusel

64

Artikkel

7226915

Pakendi EAN

54 10488 015376

Pappkarbi EAN

54 10488 015642

Säilivusaeg

112 päeva

Säilitamine

külmutatult

Debici kvaliteet tagab:
• Spetsiaalselt professionaalsele turule
• Naturaalsed tooted, mis on valmistatud
rangelt kontrollitud tingimustes
• Toodete pakendil on selge
tooteinformatsioon ja koostis

täiesti terviklik kett, et tagada
rohkem kui ainult tervisele ohutu toit.
Friesland Foodsi talupiima Qarant
kvaliteedisüsteemiga tagab Debic,
et piim vastab alati kõrgetele
kvaliteedinormidele.
Tervikliku keti, pideva tootmise ja
hoiustamise jälgimise ning rangete
transpordinõuete abil tagab Debic hõlpsa
jälgitavuse.

TOITEVÄÄRTUS 100g kohta

TOODE

NATOP

Pappkarbi mõõtmed mm
(p x l x k)

300 x 200 x 324

Pappkarbi kogukaal kg

12,60

Aluse kogukaal kg

829

Aluse mõõtmed mm
(p x l x k)

120 x 80 x 144

TOODE

NATOP

kJ

1382

Kcal

331

Valku

2,2 g

Süsivesikuid

3,1 g

Rasva

34,5 g
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