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Puder Warzywny - Moja Pierwsza
Przyprawa do zup i sosów
Cena brutto

8,60 zł

Cena netto

7,96 zł

Cena poprzednia

9,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

pm793

Teren wysyłki

Polska

Czas dostawy

2-3 dni robocze

Opakowanie

doypack lub papier

Pakowanie

Produkt pakujemy w dniu wysyłki

BDO

000061887

Opis produktu
Ważne info: wysyłka pudru będzie dopiero po 10.01.2021r.
Kolejna przyprawa z serii Moja Pierwsza Przyprawa
Ten Puder Warzywny to coś więcej niż typowa przyprawa, on ma kilka fajnych funkcji:
dodaje smaku zupom, sosom, daniom jednogarnkowym
dodaje gęstości odżywczej, bo małe dzieci mają małe brzuszki, a ich potrzeby odżywcze są duże
zagęszcza dania, bo ile razy zastanawiasz się czym zagęścić zupę zamiast używać mąki
Puder Warzywny jak sama nazwa wskazuje składa się z warzyw korzeniowych oraz natki pietruszki. Ma postać jasnozielonego
pudru a w smaku idealnie komponuje się z codziennymi polskimi daniami.
Dla kogo jest stworzony Puder Warzywny:
dla maluszków na początku rozszerzania diety
dla wybrednych starszaków unikających warzyw jak ognia
dla osób starszych, które nie mają apetytu i zjadają niewielkie porcje
Jak używać Pudru Warzywnego:
zrób "oszukany rosół" jako bazę do zupy warzywnej - zagotuj wodę z ulubionym tłuszczem i dodaj łyżkę Pudru
Warzywnego, potem warzywa i zupa gotowa
zagęść sos lub zupę - dodaj pod koniec gotowania, tak jak dodaje się mąkę w wielu polskich przepisach, tylko uważaj z
przyprawami, bo puder już ma swój smak
zrób kostkę rosołową - przesmaż na tłuszczu z czosnkiem, podziel na porcje i zamróź
Składniki: marchew korzeń, pietruszka korzeń, seler korzeń, pasternak korzeń, cebula, por, pietruszka nać

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Masa netto: 50g , 100g , 250g , 500g , 1kg
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