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Sosy paprykowe do grilla pikantne EMLES
 

Cena od: 15,90 zł

Opis produktu
 

 

Warianty produktu

Pikantny sos z papryczką chilli

Pikantny (na 2 papryczki) sos paprykowy do grilla i mięs. Jeden z kolekcji
rzemieślniczych sosów od Emlesa o których możecie przeczytać poniżej.

Skład: papryka czerwona świeża 70%, przecier pomidorowy, cukier, ocetm
papryka chilli świeża 2 %, sól, przyprawy.

Rzemieślnicze sosy paprykowe o różnym stopniu pikantności z ostrymi
papryczkami: chilli, Carolina Reaper, habanero, chipotle. Niepasteryzowane
sosy bez konserwantów i sztucznych dodatków. Autorska receptura i w pełni
naturalny skład sosu paprykowego sprawia, że można użyć ich jako dodatku
do grillowanego dania, albo jako składnika marynaty do mięs grillowych. Co
dla tych, którzy kochają pikantne smaki. Wystarczy wstrząsnąć i dodać!

Zamawiając sos i wybierz rodzaj dodanej papryki i co za tym idzie - stopień
ostrości sosu. Jeżeli lubisz sos łagodniejszy wybierz ten z jedną papryczką z
dodatkiem chipotle. Najostrzejszy sos to ten z dodatkiem Carolina Reaper z
ostrością poza skalą.

15,90 zł
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Delikatnie pikantny sos z papryczką chipotle

Delikatnie pikantny (na 1 papryczkę) sos paprykowy do grilla i mięs z
papryczką chipotle. Jeden z kolekcji rzemieślniczych sosów od Emlesa o
których możecie przeczytać poniżej.

Skład: papryka czerwona świeża 67%, przecier pomidorowy, cukier, papryka
chipotle 3%, ocet, sól, przyprawy.

Rzemieślnicze sosy paprykowe o różnym stopniu pikantności z ostrymi
papryczkami: chilli, Carolina Reaper, habanero, chipotle. Niepasteryzowane
sosy bez konserwantów i sztucznych dodatków. Autorska receptura i w pełni
naturalny skład sosu paprykowego sprawia, że można użyć ich jako dodatku
do grillowanego dania, albo jako składnika marynaty do mięs grillowych. Co
dla tych, którzy kochają pikantne smaki. Wystarczy wstrząsnąć i dodać!

Zamawiając sos i wybierz rodzaj dodanej papryki i co za tym idzie - stopień
ostrości sosu. Jeżeli lubisz sos łagodniejszy wybierz ten z jedną papryczką z
dodatkiem chipotle. Najostrzejszy sos to ten z dodatkiem Carolina Reaper z
ostrością poza skalą.

17,90 zł

 

Mocno pikantny sos z papryczką habanero

Mocno pikantny sos paprykowy (na 4 papryczki) do grilla i mięs. Jeden z
kolekcji rzemieślniczych sosów od Emlesa o których możecie przeczytać
poniżej.

Skład: papryka czerwona świeża 65%, przecier pomidorowy, papryka habanero
świeża 10%, cukier, ocet, sól, przyprawy.

Rzemieślnicze sosy paprykowe o różnym stopniu pikantności z ostrymi
papryczkami: chilli, Carolina Reaper, habanero, chipotle. Niepasteryzowane
sosy bez konserwantów i sztucznych dodatków. Autorska receptura i w pełni
naturalny skład sosu paprykowego sprawia, że można użyć ich jako dodatku
do grillowanego dania, albo jako składnika marynaty do mięs grillowych. Co
dla tych, którzy kochają pikantne smaki. Wystarczy wstrząsnąć i dodać!

Zamawiając sos i wybierz rodzaj dodanej papryki i co za tym idzie - stopień
ostrości sosu. Jeżeli lubisz sos łagodniejszy wybierz ten z jedną papryczką z
dodatkiem chipotle. Najostrzejszy sos to ten z dodatkiem Carolina Reaper z
ostrością poza skalą.

17,90 zł

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://tastestore.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Taste Store

ul. Dygata 3 lok. U1, 01-748 Warszawa
+48 668 668 500, 22 254 11 11

 

Ultra pikantny sos z papryczką Carolina Reaper

Ultra pikantny sos paprykowy (na 6 papryczek) do grilla i mięs z pikantnością
poza skalą. Jeden z kolekcji rzemieślniczych sosów od Emlesa o których
możecie przeczytać poniżej.

Skład: papryka czerwona świeża 44%, papryka Carolina Reaper świeża 35%,
przecier pomidorowy, cukier, ocet, sól, przyprawy.

Rzemieślnicze sosy paprykowe o różnym stopniu pikantności z ostrymi
papryczkami: chilli, Carolina Reaper, habanero, chipotle. Niepasteryzowane
sosy bez konserwantów i sztucznych dodatków. Autorska receptura i w pełni
naturalny skład sosu paprykowego sprawia, że można użyć ich jako dodatku
do grillowanego dania, albo jako składnika marynaty do mięs grillowych. Co
dla tych, którzy kochają pikantne smaki. Wystarczy wstrząsnąć i dodać!

Zamawiając sos i wybierz rodzaj dodanej papryki i co za tym idzie - stopień
ostrości sosu. Jeżeli lubisz sos łagodniejszy wybierz ten z jedną papryczką z
dodatkiem chipotle. Najostrzejszy sos to ten z dodatkiem Carolina Reaper z
ostrością poza skalą.

30,90 zł
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