
NO MORE DRY MEALS



Finest tähendab inglise keeles midagi erakordset ja ainulaadset.

Finest fillet´i brändi all pakume Sulle tõelist innovatsiooni lihatoodetes.

Pehme ja mahlane linnuliha filee,

mida saad valmistada endale sobival viisil.

Oleme oma toote kvaliteedis nii kindlad, et pakume Sulle

mahlasuse garantiid.

Proovi viimase aja suurimat

innovatsiooni lihatööstuses!



Oleme välja töötanud tehnoloogia,

mille tulemuseks on eksklusiivsed

naturaalse kanarasva ja

rapsiõliga

rikastatud linnuliha fileed.

Tulemuseks on parima maitsega filee,

Mis on alati mahlane ning pehme! 

Mis oleks, kui küpsetatud filee oleks sama pehme ja
mahlane kui kintsuliha?



Nii kanafilee kui ka kintsuliha on mõlemad head proteiini allikad. Kuid nende põhiline toiteväärtuse
erinevus tuleneb rasvasisaldusest ning kaloraažist.  On üldtuntud teave, et kintsuliha on peale küpsetamist

maitsev, mahlane ja pehme ning selle põhjuseks on pisut kõrgem rasvasisaldus kui filees.

Finest fillet´i tootejuhid on välja töötanud tehnoloogia, mis tagab fileele sama maitsekuse, mahlasuse ja
pehmuse, kuid hoides rasvasisaldust madalamana, kui seda on kintsulihas.

Kana kintsulihaFinest fillet

69
kalorit

88
kalorit

3,6g
rasva

5,0g
rasva

võrreldes

Kanafilee ja kintsuliha võrdlus



Võrdleme Finest fillet filee ja kintsuliha toiteväärtusi 1 portsjonis (60g) t

Finest fillet´i filees on mõnevõrra rohkem rasva kui naturaalses filees, aga see on ainult 3,6 grammi
60 grammi kohta 

Kanafilee ja kintsuliha võrdlus

 Finest fillet filee Kintsuliha

Energiasisaldus 291 kJ / 69,6 kcal 369 kJ/ 88.2 kcal

Rasvu 3,6 g 5,04 g

sh küllastunud rasvhappeid 0,96 g 1,5 g

Süsivesikud 0,3 g 0,18 g

Sh suhkruid 0,24 g 0,12 g

Valku 9,6 g 10,56 g

Soola 0,46 g 0,12g

 Finest fillet´i filee Naturaalne filee

Energiasisaldus 291 kJ / 69,6 kcal 263,4 kJ / 62.4 kcal

Rasvu 3,6 g 0.96 g

sh küllastunud rasvhappeid 0,96 g 0,3 g

Süsivesikud 0,3 g 0,18 g

Sh suhkruid 0,24 g 0,12 g

Valku 9,6 g 13.26 g

Soola 0,46 g 0,12 g



Valmista nii, kuidas soovid:

grilli, hauta, prae või küpseta

 tulemus on Alati

Pehme ja mahlane



1. Tagab kanaroogade kvaliteedi stabiilsuse – alati

pehme ja mahlane

2. Võimaldab ette valmistada suurema koguse ilma, et

tekiks mure fileetoodete mahlakuse säilitavusega.

3.    Võimaldab kiiremat teenindamist ja vähem jääke

4. Tuua menüüsse roogasid, mida oled siiani vältinud –

toidud, mille keskmeks on naturaalne filee, kuid selle

kuivus ja maitsetus rikuvad lõpptulemuse (näiteks filee

nagitsad, naturaalne fileeburger, minutipihvid, rebitud

kanaliha)

5. Hoiab kokku energiat, aega ja raha – ei pea kasutama

sous-vide tooteid ja tehnoloogiat, et tagada filee

pehmus ja mahlakus. Nüüd on võimalik serveerida

linnuliha filee värskelt ning ilma keeruka

küpsetusprotsessita.

TOP 5  eelist, miks valida Finest fillet



1. See on töökindel tooraine, mida kasuta IGA
linnuliha roa valmistamiseks.

2. Kasuta seda buffet-menüüs või ükskõik millises
linnuliha roas, mida on vaja hoida pikemat aega
soojas marmiidis. Finest fillet tooted jäävad
pehmeks ja mahlaseks ka peale kahte tundi.

3. Sa saad Finest fillet´i tooteid uuesti soojendada
ilma et need muutuksid kuivaks.

4. Kasuta küpsetatud toodet kuubikute, ribade
        ning viilude tootmiseks, millest saad omakorda
        valmistada salateid ja wrappe ning
        pizzakatteid.

5. Ideaalne kasutada mahlakate ja maitsvate
snäkkidena (naturaalselt, maitsestatult või
paneeritult)

TOP 5  eelist, miks valida Finest fillet



Finest fillet tooted

Kanafilee ilma sisefileeta, ca 300g – 400g

10kg pakend,

Külmutatud 3s kihis

Tootja:

Trinity GmbH
Brüsselerstrasse 36
48455 Gildehaus (D)

Saksamaa

Kalkuni sisefilee, ca 600g – 800g,

10kg pakend,

Külmutatud 3s kihis



1. Paku oma kliendile parimat maitseelamust!

2. Mahlaka filee garantii!

3. Valmista nii, kuidas soovid – saad alati tulemuseks maitseka, mahlase ja

pehme fileeroa!

4. Ole osa revolutsioonist lihamaailmas!



Esindaja:

 On Food OÜ

Email: info@onfood.ee

Mob: +372 5590 9799

Kadaka tee 70a, Tallinn 12618

mailto:ilmar@finestfillet.eu
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