
 TERMÉK INFORMÁCIÓK.  

 THOMY Barbeque Szószok.  
  

THOMY BBQ szósz 348 g  
  

Összetevők: paradicsompüré 66%, cukor, ételecet, étkezési só, karamellizált cukorszirup 1,6%, fűszerek, füstaroma, 

vöröshagyma-kivonat  

  
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).  

  
A csomagolás kb. 34 adagot tartalmaz  

  

   
  

THOMY Mexikói salsa szósz 336 g  
  

Összetevők: paradicsompüré 57%, cukor, ételecet, étkezési só, paprika, vöröshagyma, fokhagyma, szárított fűszerek 

(beleértve chipotle paprika 0,1%), fűszernövények, limelé-koncentrátum  

  
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).  

  
A csomagolás kb. 33 adagot tartalmaz.  

  
  
  

  

Átlagos tápérték  
100 g 

termékben  
Adagonként 10 g 

(kb. 1 evőkanál)  %RI* / 10 g  
Energia  468 kJ/110 kcal  47 kJ/11 kcal  1%  

Zsír  0,5 g  0,1 g  0%  

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

Szénhidrát  24,0 g  2,4 g  1%  

amelyből cukrok  23,0 g  2,3 g  3%  

Rost  1,1 g  0,1 g  -  

Fehérje  1,9 g  0,2 g  0%  

Só  2,2 g  0,22 g  4%  
 

  

Átlagos tápérték  
100 g 

termékben  
Adagonként 10 g 

(kb. 1 evőkanál)  %RI* / 10 g  
Energia  364 kJ /86 kcal  36 kJ/9kcal  0%  

Zsír  0,5 g  0,1 g  0%  

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

Szénhidrát  18,0 g  1,8 g  1%  

amelyből cukrok  17,0 g  1,7 g  2%  

Rost  1,5 g  0,2 g  -  

Fehérje  1,6 g  0,2 g  0%  

Só  2,3 g  0,23 g  4%  
 



THOMY Egzotikus Édes-savanyú szósz 347 g  
  

Összetevők: ivóvíz, cukor, mangó püré 12%, ételecet, keményítő, étkezési só, paradicsompüré 1,5%, limelé 

koncentrátum 1%, fehérborecet, piros paprika, zöldpaprika, fokhagyma, vöröshagyma, természeteses mangó 

aroma, szárított fűszerek (beleértve jalapeno paprika 0,05%).  

  

  
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).    

  
A csomagolás 35 adagot tartalmaz.   

  

THOMY Édes-chili szósz 345 g  
  

Összetevők: ivóvíz, cukor, paradicsompüré 5,1%, keményítő, ételecet, étkezési só, fehérborecet, őrölt pirospaprika, 

fokhagyma, vöröshagyma, gyömbér 0,2%, chili 0,15%, kurkuma 0,03%.  

  
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).  
  
A csomagolás kb. 34 adagot tartalmaz.  

 

Tudtad?  
Termékeink csomagolásán megtalálható a Nutri-Score tápértékjelölő címke, amely az élelmiszereket és italokat 

tápértékprofiljuk szerint osztályozza. A rendszer célja, hogy segítse a fogyasztókat tudatos döntéseikben és eligazítsa őket 

abban, hogy a különböző élelmiszerek hogyan illeszthetők a kiegyensúlyozott étrendbe. 

A  THOMY termékeken elhelyezett Nutri-Score érték meghatározása 100 g termék alapján történt. További információért 

a tápértékjelölő rendszerről kattints a www.nestle.hu/nutriscore oldalra! 

  

Átlagos tápérték  
100 g 

termékben  
Adagonként 10 g 

(kb. 1 evőkanál)  %RI* / 10 g  
Energia  541 kJ/ 127 kcal  54 kJ/ 13 kcal  1%  

Zsír  0,0 g  0,0 g  0%  

amelyből telített zsírsavak  0,0 g  0,0 g  0%  

Szénhidrát  31,0 g  3,1 g  1%  

amelyből cukrok  27,0 g  2,7 g  3%  

Rost  0,7 g  0,1 g  -  

Fehérje  0,5 g  0,1 g  0%  

Só  2,6 g  0,26 g  4%  
 

  

Átlagos tápérték  
100 g 

termékben  
Adagonként 10 g 

(kb. 1 evőkanál)  %RI* / 10 g  
Energia  489 kJ/115 kcal  49 kJ/12 kcal  1%  

Zsír  0,0 g  0,0 g  0%  

amelyből telített zsírsavak  0,0 g  0,0 g  0%  

Szénhidrát  28,0 g  2,8 g  1%  

amelyből cukrok  24,0 g  2,4 g  3%  

Rost  0,5 g  0,1 g  -  

Fehérje  0,5 g  0,1 g  0%  

Só  2,2 g  0,22 g  4%  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nestle.hu%2Fnutriscore&data=05%7C01%7CAnett.Novak%40hu.nestle.com%7Cf61b0975bb2f41c2a75a08da487fb24c%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637902010564823783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P2zusm01kfLCh5TxZv%2B9uOupS9ctxVL8GGjYwozKZ%2Fw%3D&reserved=0

