
 

 TERMÉK INFORMÁCIÓK. 

 THOMY Grill Szószok. 
 

 

 

 

 

 

THOMY paradicsomos BBQ szósz 
 

Összetevők: paradicsompüré 52%, fehérborecet, cukor, ivóvíz, kukoricakeményítő, zöldségek és fűszerek (vöröshagyma, 

fokhagyma, chilipaprika, gyömbér, paprika, koriander, fekete bors), füstölt só (étkezési só, füst), füstaroma, aroma, 

citromlé-koncentrátum. Tartalmazhat zellert, glutént és mustárt. 

 
* Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ/2000 kcal). 

 

A csomagolás 17 adagot 

tartalmaz. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

THOMY Aioli fokhagymás szósz 
 

Összetevők: ivóvíz, napraforgóolaj, ételecet, fokhagymapaszta 3,5% (fokhagyma, tengeri só), cukor, kukoricakeményítő, 

fokhagymapor 3%, fűszernövények, tejfehérje-készítmény, élesztőkivonat, jódozott só, sűrítőanyag 

(szentjánoskenyérliszt), fehér bors. Tartalmazhat zellert és mustárt. 

 
*Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ/2000 kcal). 

 

A csomagolás 16 adagot 

tartalmaz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

THOMY Édes-savanyú szósz paprikával 
 

Összetevők: ivóvíz, cukor, borecet, fehérborecet, kukoricakeményítő, paprika 2,3%, zöldségek és fűszerek (chilipaprika, 

vöröshagyma, fokhagyma), szárított paprika 0,7%, tengeri só, étkezési só, étkezési sav (citromsav), szójaszószpor 

(szójabab, búzaliszt, étkezési só, ivóvíz), paprikakivonat. 
 

 

* Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ/2000 kcal). 

 

A csomagolás 17 adagot 

tartalmaz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Átlagos tápérték 100 g-ban Adagonként (15 g) 
%RI* 

adagonként 

Energia 427 kJ/100 kcal 64 kJ/ 15 kcal 1% 

Zsír <0,5 g <0,5 g < 1% 

amelyből telített zsírsavak <0,1 g <0,1 g < 1% 

Szénhidrát 22 g 3,4 g 1% 

amelyből cukrok 18 g 2,8 g 3% 

Rost 0,7 g 0,1 g - 

Fehérje 1,1 g 0,2 g <1% 

Só 1,5 g 0,23 g 4% 

Átlagos tápérték 100 g-ban Adagonként (15 g) 
%RI* 

adagonként 

Energia 
1343 kJ/325 

kcal 
201 kJ/49 kcal 2% 

Zsír 30,5 g 4,6 g 7% 

amelyből telített zsírsavak 3,0 g 0,5 g 2% 

Szénhidrát 10,4 g 1,6 g 1% 

amelyből cukrok 4,4 g 0,7 g 1% 

Rost 0,4 g 0,1 g - 

Fehérje 1,5 g 0,2 g <1% 

Só 1,4 g 0,21 g 4% 

Átlagos tápérték 100 g-ban Adagonként (15 g) 
%RI* 

adagonként 

Energia 626 kJ/147 kcal 94 kJ/22 kcal 1% 

Zsír <0,5 g <0,5 g <1% 

 amelyből telített zsírsavak <0,1 g <0,1 g <1% 

Szénhidrát 35 g 5,3 g 2% 

amelyből cukrok 31 g 4,7 g 5% 

Rost 0,6 g 0,1 g - 

Fehérje <0,5 g <0,5 g <1% 

Só 1,3 g 0,20 g 3% 



THOMY Salsa szósz paradicsommal 
Összetevők: paradicsompüré 26%, paradicsom 18% (paradicsom darabok, paradicsomlé), ivóvíz, cukor, borecet, 

módosított kukoricakeményítő, jódozott só, csemege paprika 0,8%, vöröshagyma, fűszerek (jalapeno-paprika, chilipaprika, 

paprika), céklalé-koncentrátum, koriander, természetes aromák, sűrítőanyag (xantángumi), szilárdítóanyag (kalcium-

klorid), étkezési sav (citromsav). Tartalmazhat zellert. 
 

* Referencia beviteli 

érték egy átlagos felnőtt 

számára (8400 kJ/2000 

kcal). 

 

A csomagolás 16 adagot 

tartalmaz. 

 

 

 

 

 
 

THOMY Chili szósz jalapenoval 
Összetevők: paradicsompüré 45%, fehérborecet, ivóvíz, cukor, mustár (ivóvíz, mustármag, borecet, jódozott só, cukor, 

fűszerek), kukoricakeményítő, zöldségek és fűszerek (vöröshagyma, jalapeno-paprika 0,6%, chilipaprika, gyömbér, 

fűszerpaprika, koriander, pirospaprika), porított szójaszósz (étkezési só, szójabab, búzaliszt), jódozott só, füstölt 

paprikapor (paprika, füst), citromlé-koncentrátum, természetes aromák.  Tartalmazhat tejet. 
 

*Referencia beviteli 

érték egy átlagos felnőtt 

számára (8400 kJ/2000 

kcal). 

 

A csomagolás 16 adagot 

tartalmaz 

 

 

 

 

 
 

THOMY Mézes mustáros szósz 
Összetevők: mustár 35% (ivóvíz, mustármag, ételecet, jódozott só, cukor, fűszerek), ivóvíz, fehérborecet, cukor, méz 5%, 

napraforgóolaj, kukoricakeményítő, jódozott só, porított szójaszósz (étkezési só, szójabab, búzaliszt), tojássárgája, 

citromlé-koncentrátum, természetes aromák, kurkuma. Tartalmazhat tejet. 
 

* Referencia beviteli 

érték egy átlagos felnőtt 

számára (8400 kJ/2000 

kcal). 

 

A csomagolás 16 adagot 

tartalmaz. 

 

 

 

 

 
 

THOMY Chimichurri zöldfűszeres szósz 
Összetevők: napraforgóolaj, fehérborecet, ivóvíz, zöldségek és zöldfűszerek 9,8% (petrezselyemlevél, koriander, 

fokhagyma, paprika, oregánó, kakukkfű, babérlevél), extra szűz olívaolaj, cukor, vöröshagyma, jódozott só, 

kukoricakeményítő, fekete bors, sűrítőanyag (szentjánoskenyérliszt).  Tartalmazhat zellert és mustárt. 
 

 

* Referencia beviteli 

érték egy átlagos felnőtt 

számára (8400 kJ/2000 

kcal). 

 

A csomagolás 15 adagot 

tartalmaz. 

 

Átlagos tápérték 100 g-ban Adagonként (15 g) 
%RI* 

adagonként 

Energia 367 kJ/86 kcal 55 kJ/13 kcal 1% 

Zsír <0,5 g <0,1 g <1% 

amelyből telített zsírsavak <0,1 g <0,1 g <1% 

Szénhidrát 19 g 2,9 g 1% 

amelyből cukrok 16 g 2,4 g 3% 

Rost 1,3 g 0,2 g - 

Fehérje 1,0 g 0,2 g <1% 

Só 1,7 g 0,26 g 4% 

Átlagos tápérték 100 g-ban 
Adagonként  

(15 g) 

%RI* 

adagonként 

Energia 269 kJ/64 kcal 37 kJ/9 kcal <1% 

Zsír 0,6 g 0,1 g <1% 

amelyből telített zsírsavak 0,1 g <0,1 g <1% 

Szénhidrát 11 g 1,7 g 1% 

amelyből cukrok 7,6 g 1,1 g 1% 

Rost 1,1 g 0,2 g - 

Fehérje 1,8 g 0,3 g 1% 

Só 2,7 g 0,41 g 7% 

Átlagos tápérték 100 g-ban 
Adagonként  

(15 g) 

%RI* 

adagonként 

Energia 551 kJ/132 kcal 79 kJ/19 kcal 1% 

Zsír 6,5 g 1,0 g 1% 

amelyből telített zsírsavak 0,9 g 0,1 g 1% 

Szénhidrát 14 g 2,1 g 1% 

amelyből cukrok 12 g 1,8 g 2% 

Rost 1,0 g 0,2 g - 

Fehérje 2,5 g 0,4 g 1% 

Só 2,2 g 0,33 g 6% 

Átlagos tápérték 100 g-ban 
Adagonként  

(15 g) 

%RI* 

adagonként 

Energia 1519 kJ/368 kcal 231 kJ/56 kcal 3% 

Zsír 37 g 5,6 g 8% 

amelyből telített  zsírsavak 3,8 g 0,6 g 3% 

Szénhidrát 6,9 g 1,0 g <1% 

amelyből cukrok 5,0 g 0,8 g 1% 

Rost 1,3 g 0,2 g - 

Fehérje 1,0 g 0,2 g <1% 

Só 1,0 g 0,15 g 3% 


