Έτοιµα γεύµατα µε

ΘΑ Λ Α Σ ΣΙΝ Α
Λεµονάτο

ΦΙΛΕΤΟ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Τα ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά θ α λ α σσι ν ά τ ο υ Α ι γ α ί ου
τώρα σε έτοιµα γεύµατα!
Φρέσκα και σχεδιασµένα
για πολυάσχολουσ ανθρώπουσ
που δεν κάνουν εκπτώσεισ
στην ποιότητα.

GR

Λεµονάτο

ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ 3’

ΦΙΛΕΤΟ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Συστατικά: Πατάτεσ (64%), φιλέτο τσιπούρασ (18%), ζωµόσ
ψαριού [νερό, ψάρι (36%), κρεµµύδι, καρότο, φινόκιο, ηλιέλαιο,
αλάτι, σκόρδο, καρυκεύµατα, αρωµατικά βότανα], εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο (8,5%), χυµόσ λεµονιού (5%), κρεµµύδι,
σκόρδο, αλάτι, µαιντανόσ, πιπέρι.
∆ιατροφική ∆ήλωση Ανά 100g Aνά µερίδα 300g %ΠΠΑ*
Ενέργεια

686kJ/164kcal

2058kJ/492kcal

25%

10,0g

30,0g

43%

Λιπαρά

εκ των οποίων κορεσµένα 1,4g
Υδατάνθρακεσ
εκ των οποίων σάκχαρα

4,2g

21%

13,2g

39,6g

15%

0,6g

1,8g

2%

Εδώδιµεσ ίνεσ

0,8g

2,4g

10%

Πρωτεΐνεσ

5,0g

15,0g

30%

Αλάτι

1,1g

3,3g

55%

* ΠΠΑ (%) Προσλαµβανόµενη Ποσότητα Αναφοράσ
ενόσ µέσου ενήλικα 8400kJ/2000kcal
∆ιάρκεια ζ ήσ 45 µέρεσ από την ηµέρα παραγωγήσ.
∆ιατηρείται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 1ºC - 5 C
Μετά το άνοιγµα να διατηρείται στο ψυγείο
και να καταναλώνεται εντόσ 3 ηµερών
Μπορεί να καταψυχθεί πρίν από την ηµεροµηνία λήξησ του
και να αναλωθεί εντόσ ενόσ µήνα.
Όταν ξεπαγώσει (στο ψυγείο) να καταλωθεί σε 24 ώρεσ.
Να ξεπαγώσει καλά πριν την ανάλωσή του.
Παρά την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε για
να αποµακρυνθούν όλα τα κόκαλα από το ψάρι,
κάποια πιθανόν να έχουν παραµείνει.

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 300g

1

3

2
2’

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ 2ΛΕΠΤΑ

4
1’

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ
ΓΙΑ 1 ΛΕΠΤΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ

Πριν το ζέσταµα:
Αφαιρέστε τη χάρτινη
ετικέτα, τοποθετήστε
το γεύµα στο φούρνο
µικροκυµάτων για δύο
λεπτά χωρίσ να βγάλετε
ή να τρυπήσετε τo φιλµ.

| 1 ΜΕΡΙ∆Α

Κατά τη διάρκεια:
Τυχόν ήχοι κατά
τη διάρκεια τησ
θέρµανσησ είναι
φυσιολογικοί.

Η θερµοκρασία και ο χρόνοσ ζεστάµατοσ
πιθανόν να διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το είδοσ του φούρνου µικροκυµάτων.

Μετά το ζέσταµα:
Αφήστε το γεύµα να
ξεκουραστεί για ένα
λεπτό και στη
συνέχεια αφαιρέστε
το φιλµ.

Μην ξαναζεσταίνετε
το γεύµα.

Από τα νερά του Αιγαίου
στο τραπέζι σας
ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 3 ΛΕΠΤΑ

ΜΥΤΙΛΟΣ ΙΚΕ
60064, Κίτροσ Πιερίασ
E: info@mytilos.gr T: +30 23510 71143 www.mytilos.gr
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