
Wlać na 
patelnię - i 
gotowe.

E I F I X  PYSZNA JAJECZNICA

www.eipro.pl
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E I F I X  PYSZNA JAJECZNICA

Eifix Pyszna Jajecznica należy do licznej grupy innowacyjnych, wygodnych produktów jajecznych firmy EIPRO. Płynna 

i gotowa do smażenia na patelni - nasz gwarant jakości z gwarancją smaku to doskonały sposób, aby każdego ranka 

rozpieszczać gości obfitym śniadaniem. Dzięki wyselekcjonowanym, najlepszym składnikom, takim jak jajka i idealnie 

dobranym przyprawom, nie tylko smakuje znakomicie, lecz jest również bardzo szybka w przygotowaniu.

• płynna, gotowa do smażenia Pyszna Jajecznica,  

 pasteryzowana i aseptycznie pakowana

• wyselekcjonowane, najlepsze składniki, takie jak jaja,  

 mleko, śmietana i idealnie dobrane przyprawy gwarantują  

 doskonały smak

• bez konserwantów, bezglutenowa

• najwyższa wydajność dzięki tworzeniu dużej objętości

• niezmienny kolor i konsystencja

• apetycznie świeża - nawet, gdy dłużej stoi

• idealna do wielu kreatywnych potraw

Na udany początek dnia.

WARTOŚCI ODŻYWCZE  (Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

DANE TECHNICZNE  (Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

ZALETY W SKRÓCIE

Więcej informacji i smaczne przepisy: 

pyszna-jajecznica.eipro.pl
EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG 

Gewerbering 20 · 49393 Lohne · Niemcy · www.eipro.pl

Na patelni: Posmaruj patelnię tłuszczem i podgrzej do 140 °C. Wlej jajecznicę na patelnię i powoli mieszaj, żeby nie 

przywierała. Ważne: Nie ścinaj jajecznicy do końca, optymalna Pyszna Jajecznica jest puszysta i kremowa. Przechowywa-

nie: Umieść Pyszna Jajecznica w podgrzewaczu nagrzanym do 70 °C. Podgrzewana jajecznica ścina się dalej. 

W piecu konwekcyjno-parowym: Wlej 3 litry Pysznej Jajecznicy Eifix na blachę GN (wysokość ok. 66 mm). Nagrzej piec 

konwekcyjno-parowy do temperatury 100 °C (ciepło i para) i wstaw jajecznicę. Po 7 minutach gotowania ostrożnie  

wyjmij jajecznicę z pieca i wymieszaj. Ważne: Nie zapomnij o bokach, gotuj przez kolejne 2 minuty. Gotową jajecznicę  

wyjmij z pieca i raz jeszcze wymieszaj.

Wskazówka: Nie nagrzewaj podgrzewacza zbyt mocno, ponieważ inaczej Pyszna Jajecznica będzie zbyt sucha.  

Przechowywanie w temp. 70 °C: minimum 90 minut.

PRZYGOTOWANIE  (Czas przygotowania zawsze zależy od typu danego urządzenia i jego mocy.)

Wyszczególnienie Wartość  
energetyczna

Tłuszcz w tym kwasy  
tłuszczowe nasycone

Węglowodany w tym cukry Białko Sól 

Eifix Pyszna Jajecznica 629 kJ/151 kcal 11 g 4,0 g 3,4 g 0,8 g 10 g 1,2 g

Wyszczególnienie Rodzaj  
opakowania

Zawartość szt. / 
JS 

JS/ 
Warstwa 

JS/ 
Paleta 

Termin przydatności 
do spożycia 

Eifix Pyszna Jajecznica, płynna Tetra Brik 1 kg 12 12 60 49 dni

Eifix Pyszna Jajecznica, płynna Bag in Box 10 kg - 24 72 33 dni

Eifix Pyszna Jajecznica, mrożona Tetra Brik 1 kg 12 12 60 12 m-cy

Eifix Pyszna Jajecznica, mrożona Bag in Box 10 kg - 24 72 12 m-cy

Oferujemy nasze produkty w wybranych, przyjaznych dla zwierząt formach chowu.

Płynne produkty jajeczne: Stałe chłodzenie w temp. od 0 °C do +4 °C. Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. - 18 °C.  
Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.
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