Bacon

for enhver smag

Tulip tilbyder et stort
bacon-sortiment
Som en af Europas største og
førende producenter af bacon
har vores højtprioriterede produktudvikling resulteret i et stort
spændende bacon-sortiment, der
består af mange andre produkter
end den traditionelle skiveskårede.
Sortimentet indeholder f.eks.
også bacon i tern, stegt bacon,
bacon til pølser i svøb - og der er
nyheder på vej i form af mager
kalkunbacon i skiver, peberkrydret
bacon i skiver og en ny forbedret
skiveskåret variant på bagepapir.

Der er fokus på kvaliteten og
hygiejnen er selvfølgelig helt
i top, så Tulip med rette kan
forsikre sine kunder om bacon i
absolut verdensklasse!
Tulips mangeårige erfaring med
håndværksmæssig fremstilling
af god bacon kombineret med
vores alsidige sortiment gør, at
vi kort og godt siger ”Tulip - Baconspecialisten siden 1912”.

En god skive bacon kan friste
Bacon til røræg, bacon på lever- både morgen, middag og aften.
Især når den er skåret af Tulip
postej, bacon oven på omelet- Baconspecialisten siden 1912.
Når Tulip fremstiller bacon sker ten eller - hvis det skal være
Øvelse gør mester, som man
det med stor omhu, så det fær- endnu finere - rundt om
siger. Velbekomme!
dige produkt bliver helt optimalt. tournedos.
SORTIMENT:

NYHED
NYHED
NYHED
NYHED

Varenr.:
80001466
70795638
80001462
80001465
80004690
80004479
80004521
80004453
80001121
70002317

Varenavn:
Opbevaring
Bacontern
K
Sliced bacon
K
Sliced bacon
K
Sliced bacon
F
Sliced bacon, på bagepapir
K
Sliced bacon, på bagepapir
F
Sliced bacon, Peberkrydret
F
Kalkunbacon, sliced
F
Medium stegt bacon, sliced
F
Bacontoppings
F

Holdbarhed
49 dg
45 dg
56 dg
270 dg
56 dg
180 dg
365 dg
360 dg
180 dg
270 dg

Antal/krt.
6 x 1000 g
10 x 4 x 300 g
8 x 1000 g
8 x 1400 g
2 x 2500 g
2 x 5000 g
8 x 800 g
6 x 500 g
6 x 500 g
10 x 1000 g

Bacon

nyhederne
Bacon - på bagepapir

Tulip Foodservice Bacon i tynde skiver på
bagepapir klar til ovn. Samme gode bacon,
bare meget nemmere og mere tidsbesparende!

PeberBacon

Tulip Foodservice Peber Bacon i tynde skiver
sikrer en sprød oplevelse og en flot bølgende
effekt med delikat peberkant.
Velegnet til både pande og ovn.

KalkunBacon

Tulip Foodservice KalkunBacon er tynde skiver
magert kalkunlår, der er røget over bøgeflis,
hvilket giver den velkendte baconsmag - blot
med reduceret fedtindhold. Max. 3% fedt.

