Lingham’s chilli
omake osvajajo
svet že preko
110 let

Začetki segajo v leto 1908, ko svet še ni poznal umetnih dodatkov in zato tudi
sedaj v svojih receptih Lingham’s omake ostajajo pri naravnih sestavinah.

BREZ UMETNIH BARVIL BREZ OJAČEVALCEV OKUSA BREZ ŠKROBA
BREZ KONZERVANSOV

BREZ PARADIŽNIKOVEGA PIREJA

Spoznajte Lingham’s chilli svet z nami in popeljali vas
bomo na vožnjo po okusih Azije.

LINGHAM’S CHILLI OMAKE
Prvič pridelane leta 1908 in so med enimi prvih blagovnih znamk Malezije, ki so
prodrle na tuje trge. Danes se Lingham's čili omake prodajajo v 20 državah po svetu
in spadajo med najboljše dodatke s široko aplikacijo v kulinariki.

100% naravne sestavine
Brez konzervansov

Brez glutena
GMO

Certiﬁciran brez GMO

Brez umetnih okusov

Brez sredstev za povečanje
volumna

Brez umetnih barvil

Brez sredstev za zgoščanje
in dodanih škrobov

(npr.paradižnikov pire/pasta)

Certiﬁciran Halal in Košer

Na voljo v
šestih okusih:

ORIGINAL

INGVER IN ČESEN (GINGER AND GARLIC)

EXTRA HOT

ČESEN (GARLIC)

INGVER (GINGER)

SRIRACHA

LINGHAM’S ORIGINAL
KLASIČNA CHILLI OMAKA
Linghamov prvotni proizvod - recept iz 1908.
Dajte svojim jedem nove razsežnosti z dodatkom te sladke in
pikantne omake!

Karton pakiranje
12 steklenic x 280 ml

Sestavine
Sladkor, rdeči feferoni, sol in kis

LINGHAM’S ČESEN
CHILLI OMAKA
Lingham's česen in chilli omaka - dodatek avanture in novih
razsežnosti okusa originalnem receptu.
Evropejci so vse bolj poznani po ljubezni do česna. Eden izmed razlogov za to je tudi ta slastna omaka Lingham's česen in čili.
Ta proizvod ni več le azijski favorit,
temveč je zaželjen širom sveta.

Karton pakiranje
12 steklenic x 280 ml

Sestavine
Sladkor, rdeči feferoni, sol, česen
in kis

LINGHAM’S EXTRA HOT
CHILLI OMAKA
Lingham's Extra Hot Chilli omaka je okusna in bogata popolnoma
enako kot originalna, le da je bolj pikantna/vroča. Njen okus je
avanturističen in daje izziv burbončicam ljubiteljem pikantnega.
Uporabljajte s pametjo, saj pikantnost te odlične omake doda svoje
že v majhnih količinah.

Karton pakiranje
12 steklenic x 280 ml

Sestavine
Sladkor, rdeči feferoni, sol in kis

LINGHAM’S SRIRACHA
OMAKA
Lingham’s SriRacha je ostra, pikantna omaka, iz zrelih rdečih
feferonov po tradicionalnem receptu. Dodani so še destiliran kis,
veliko česna, sladkor in sol.
Ime izvira iz obalnega mesta Si Racha na Tajskem, kjer se je ta tip
omake prvič pojavil. Pretežno se uporablja pri morskih in žar jedeh
ter osvaja celi planet.
SriRacha se pogosto uporablja kot
pomaka za tajske jedi, morske žare,
vietnamsko kuhinjo in se odlično poda k
spomladanskim zvitkom in kot dodatek k
odličnim mesnim jedem z žara.

Karton pakiranje
12 steklenic x 285 g

Sestavine
Rdeči feferoni, česen, sladkor, sol
in destiliran kis

LINGHAM’S INGVER IN ČESEN
CHILLI OMAKA
Kako povezati Evropo in Azijo. Lingham's omaka s čilijem, česnom in
ingverjem je prispodoba globalizma, okusi Evrope pomešani z okusi
Azije, ki skupaj izpostavijo poseben užitek pri kombiniranju z jedmi.
Priporočamo jo kot pomako k azijskim
jedem (spomladanski zavitki, tempura),
kakor tudi kombinacijo z jedmi iz piščanca
in morskimi jedmi. Predvsem pa je zanimiv dodatek k na žaru pečenim škampom, saj s svojo sladko-kislostjo in rahlo
pikantnostjo popelje naše okuse v dežele
vzhoda in prebudi naš avanturistični duh.

Karton pakiranje
12 steklenic x 280 ml

Sestavine
Sladkor, rdeči feferoni, ingver,
česen, sol in kis

LINGHAM’S INGVER
CHILLI OMAKA
Kako se pokloniti človeškemu duhu avanture in raziskovanja drugače kot z omako iz sestavine, ki je poleg drugih začimb spodbudila
Evropejce, da so raziskovali Orient.
Ingver, rastlina, poznana po zdravilnem
učinku, je v omaki Lingham's ingver dokaz,
da je svet manjši, saj je njegov okus
nepogrešljiva kombinacija pri tempura,
spomladanskih zavitkih in za bolj drzne na
testeninskih jedeh.

Karton pakiranje
12 steklenic x 280 ml

Sestavine
Sladkor, rdeči feferoni, ingver, sol
in kis

PAKIRANJE ZA ENKRATNO
UPORABO
Na voljo je tudi pakiranje za enkratno uporabo, paketek 10 g.
Paketki so pakirani 500 kom x 10 g.

Paketek (ang. sachet)

Pakiranje

10 g

500 x 10 g

Paketki na
voljo v
okusih:

ORIGINAL
EXTRA HOT
INGVER
INGVER IN ČESEN
ČESEN

EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN DISTRIBUTER
Slovenija, Nemčija, Italija, Švedska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija

Vineae d.o.o.
Trstenjakova ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija
vineae.si@gmail.com

+386 31 664 676

