
 TERMÉK INFORMÁCIÓK. 

 THOMY Salátaöntetek. 

 

 

 

THOMY Paradicsomos salátaöntet tengeri sóval 

Összetevők: ivóvíz, napraforgóolaj, ételecet*, paradicsompüré* 6%, cukor, kukoricakeményítő, mustár (ivóvíz, 

ételecet, mustármag, étkezési só, cukor, fűszerek), tojássárgája, vörösborecet, szárított paradicsom* 1%, 

fokhagyma*- és vöröshagymapor*, fűszerek*, tengeri só 0,6%, jódozott só, természetes aroma, 

sűrítőanyag (szentjánoskenyérliszt*). *természetes összetevők     Tartalmazhat zellert. 
 

**Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal). 

  

A csomagolás 11 adagot 

tartalmaz.  

 

Ha gyermekének készíti, 

az adagot a gyermek 

korához mérten 

változtassa. 

 

 

 

THOMY Fügés-mustáros salátaöntet 
Összetevők: ivóvíz, napraforgóolaj, ételecet*, cukor, mustár 3% (ivóvíz, ételecet, mustármag, étkezési só, cukor, 

fűszerek), szárított füge* 2,9%, kukoricakeményítő, vörösborecet, tojássárgája, szemcsés mustár 1% 

(ivóvíz, mustármag, ételecet, almaecet, étkezési só, cukor, fűszerek), jódozott só, fokhagymapor*, 

rizsliszt*, sűrítőanyag (szentjánoskenyérliszt*), feketebors*, currypor. *természetes összetevők 

       
**Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal).  

 

A csomagolás 11 adagot 

tartalmaz.  

 

Ha gyermekének készíti, 

az adagot a gyermek 

korához mérten 

változtassa. 

 

 

 

THOMY Zöldfűszeres salátaöntet tengeri sóval 
Összetevők:  ivóvíz, napraforgóolaj 28%, ételecet*, cukor, fehérborecet*,mustár (ivóvíz, ételecet, mustármag, 

étkezési só, cukor, fűszerek), kukoricakeményítő, fokhagyma, tengeri só 1%, kurkuma*, spenót, 

zöldfűszerek* 0,2% (bazsalikom, oreganó, rozmaring, kakukkfű), petrezslyemlevél 0,1%*, metélőhagyma 

0,04%* .  * természetes összetevők Tartalmazhat zellert.     
 

**Referencia beviteli érték 

egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal).  

 

A csomagolás 11 adagot 

tartalmaz.  

 

Ha gyermekének készíti, 

az adagot a gyermek 

korához mérten 

változtassa. 

Átlagos tápérték 100 ml-ben 
Adagonként (30 

ml-ben) 

%RI** 

adagonként 

Energia 768 kJ/ 185 kcal 230 kJ/ 56 kcal 3 

Zsír 15,5 g 4,6 g 7 

amelyből telített zsírsavak 1,6 g 0,5 g 3 

Szénhidrát 10,4 g 3,1 g 1 

amelyből cukrok 7,3 g 2,2 g 2 

Rost 0,5 g 0,1 g - 

Fehérje 0,9 g 0,3 g 1 

Só 0,84 g 0,25g 4 

Átlagos tápérték 100 ml-ben 
Adagonként (30 ml-

ben) 

%RI** 

adagonként 

Energia 808 kJ/195 kcal 242 kJ/ 58 kcal 3 

Zsír 16,4 g 4,9 g 7 

amelyből telített  zsírsavak 1,7 g 0,5 g 3 

Szénhidrát 10,8 g 3,2 g 1 

amelyből cukrok 8,1 g 2,4 g 3 

Rost 0,7 g 0,2 g - 

Fehérje 0,7 g 0,2 g 0 

Só 0,92 g 0,28 g 5 

Átlagos tápérték 100 ml-ben 
Adagonként (30 ml-

ben) 

%RI** 

adagonként 

Energia 1314 kJ/ 318 kcal 394 kJ/ 95 kcal 5 

Zsír 31,0 g 9,3 g 13 

amelyből telített  zsírsavak 3,0 g 0,9 g 5 

Szénhidrát 9,3 g 2,8 g 1 

amelyből cukrok 7,3 g 2,2 g 2 

Rost 0,4 g 0,1 g - 

Fehérje 0,4 g 0,1 g 0 

Só 1,10 g 0,33 6 


