Termékismertető

A gluténmentes Bt. 1993 óta kizárólag gluténmentes élelmiszereket készít, melyek garantáltan
100% ‐osan gluténmentesek. Beszállítói vagyunk számos kórháznak, dietetikusok ismerik, használják
és ajánják termékeinket. A gyártás során kizárólag természetes alapanyagokat használunk, az általunk
gyártott élelmiszerek semmiféle tartósítószert, szinezéket nem tartalmaznak. Mint a legrégebbi
magyar gyártó, garantáljuk a mindenkori kiváló minőséget.
Termékeink:
„Tóthék Tésztája” Száraztészták 200g
Kiváló íze, főzés utáni formatartása nagyon kedvelté tette fogyasztóink körében.
Levestészták: cérnametélt, kiskocka
Körettészták: szélesmetélt, fodrosnagykocka, spagetti, orsó, szinesorsó, szarvacska, keskenymetélt,
kagyló, tarhonya.
Fogyaszthatják: lisztérzékenyek, tejérzékenyek, fehérjeérzékenyek, szója érzékenyek, koleszterin
mentes / tojást nem tartalmaz./
„Tóthék Tallérja” , gluténmentes ostya 100g
Íze, ropogóssága csábítja a nassolni vágyókat.
Készül: natúr, köményes, fokhagymás és pizzás ízzel.
Fogyaszthatják: lisztérzékenyek, tejérzékenyek, szójaérzékenyek, koleszterin mentes / tojást nem
tartalmaz./
Cornito Gluténmentes Ostya 60g
Natur és pikant ízben. Díszdobozos csomagolásban.
Fogyaszthatják: lisztérzékenyek, tejérzékenyek, szójaérzékenyek, koleszterin mentes / tojást nem
tartalmaz./
Emese Kenyérpor 450g
Egyszerüen elkészíthető, ize hasonló a burgonyás kenyéréhez. 1 csg kenyérporból egy 75 dkg kenyér
süthető.
Tojás érzékenyek, tejcukor érzékenyek, szója érzékenyek is fogyaszthatják.
(Tojás és tej nélkül is elkészíthető)
Emese Süteménypor 400g
Készíthető belőle kuglóf, mazsolás kalács, piskóta, meggyes linzer, mákos linzer, diós linzer.
Gluténmentes Zsemlemorzsa 200g
Panirozáshoz kiválóan használható, íze hasonló a normál zsemlemorzsa ízéhez.
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Postai utánvétes csomagban szállítunk, a csomag átvételekor kell fizetni, megrendelését elfogadjuk
levélben, telefonon a fenti számokon. A posta költséget felszámoljuk 10.000.‐ Ft –ig 1690.‐ Ft ezen
érték felett 990.‐ Ft.

Várjuk megrendelését!

Tóth Antalné

Email: tothek@t‐online.hu

