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SOS KETCHUP / SOS MUȘTAR

The Vegetarian Butcher vă permite să transformați 
preparatele în variante vegetariene sau vegane, fără a 
modifica meniul sau timpul de servire.

 Propunerea noastră pentru flexitarienii care 
iubesc gustul șnițelului
             

 Sos Ketchup – Pregătit cu roșii coapte 
la soare
 Sos de Muștar – Pregătit cu semințe 
galbene de muștar

 Sos de Maioneză – Un sos clasic, ideal pentru burgeri și 
sandvișuri

 Burgerul din proteine vegetale de la The 
Vegetarian Butcher este suculent, fraged, având 
totodată o textură fermă

 Hellmann’s Sos Barbeque este pregătit cu 
ceapă caramelizată, are gust afumat și dulce, 
fiind compania ideală pentru costițe, burgeri, 
carne la grill, burgeri vegetarieni sau garnituri.

 Fii pe primul loc cu crochetele 
vegane de la The Vegetarian 
Butcher
 Proteine din plante cu gustul si 
textura carnii
 Înveliș auriu și crocant
 Potrivit pentru takeway și livrări

AI UN FOOD-TRUCK?
DESCOPERĂ GAMA DE PRODUSE DE LA 

HELLMANN'S ȘI THE VEGETARIAN BUTCHER 

RAW NOBEEF BURGER

NOSCHNITZEL

NOCHICKEN NUGGETS

 Potrivit pentru vegani
 Auriu și crocant pe 
exterior, fraged în 
interior
 Potrivit pentru 
takeway și livrări

 Proteine din plante cu gustul și textura 
cărnii
 Produs congelat cu termen lung de 
valabilitate

 Acest burger premium este 100% vegan
 Sursă de proteine și îmbogățit cu vitamina 
B12 și fier

O gamă variată de sosuri, simplu și ușor de folosit: cu o mână 
dozezi eficient sosul, iar cu cealaltă serveşti oaspeţii. Sosurile 
One Hand de la Hellmann's sunt soluţia simplă pentru a oferi 
preparatelor tale acel ceva în plus.

SOS MAIONEZĂ/ USTUROI/ MAIONEZĂ CU LĂMÂIE

 Sos cu Usturoi - Un sos din maioneză completat cu 
bucați de usturoi
 Sos de Maioneză cu suc de lămâie - Cu ierburi 
aromatice și un strop de lămâie

SOS BARBEQUE

Burger barbecue vegan

REȚETE INSPIRATE 
PENTRU FOOD-TRUCK-UL 

TĂU 

Șnițel pe brioșă cu șalotă 
dulce-acrișoară și sos 

tartar

Taco vegan cu conopidă 
prajită, salată de mango 

verde și sos picant

NoChicken Nuggets cu 
cartofi prajți și dip vegan 

mayo salsa

https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-sos-de-mustar-850-ml-54-RO-1164829.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/the-vegeterian-butcher-noschnitzel-1-8-kg-54-RO-1211557.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/the-vegetarian-butcher-nochicken-nuggets-1-75-kg-54-RO-1202933.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-sos-barbeque-826-ml-54-RO-1164824.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/the-vegetarian-butcher-raw-nobeef-burger-2-26-kg-54-RO-1202822.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-sos-de-maioneza-850-ml-54-RO-1164827.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-ketchup-856-ml-54-RO-1164823.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-sos-de-maioneza-cu-suc-de-lamaie-850-ml-54-RO-1182317.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/produse/hellmann-s-sos-cu-usturoi-850-ml-54-RO-1164826.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/burger-barbecue-vegan-R0083632.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/burger-barbecue-vegan-R0083632.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/snitel-pe-briosa-cu-salota-dulce-acrisoara-si-sos-tartar-R90012821.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/snitel-pe-briosa-cu-salota-dulce-acrisoara-si-sos-tartar-R90012821.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/taco-vegan-cu-conopida-prajita-salata-de-mango-verde-si-sos-picant-R0082548.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/taco-vegan-cu-conopida-prajita-salata-de-mango-verde-si-sos-picant-R0082548.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/nochicken-nuggets-cu-cartofi-prajiti-si-dip-vegan-mayo-salsa-R0083635.html
https://www.unileverfoodsolutions.ro/reteta/nochicken-nuggets-cu-cartofi-prajiti-si-dip-vegan-mayo-salsa-R0083635.html

