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Pratha Pastry Bread
Pratha Pastry Bread is available in different forms across Asia, in
countries such as India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Malaysia,

and Singapore. These regional variations come in the form of
different names, tastes and ingredients.
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Protein

5.92
grams

Fats

19.5
grams

Trans Fats

0.4

No Cholesterol

No MSG

Easy to handle

Suitable for vegetarians

Rich in carbohydrates

Remove from pan and
serve hot.

Pan fry Pratha Pastry
Bread until golden
brown on both sides.

How to prepare fluffy pratha

1 year shelf life

Pan fry Pratha Pastry Bread
over moderate heat. You may
heat pan with some traces of
cooking oil/ margarine/ butter
(if needed)

1. 2. 3.

Carbs

grams
45.4

Serving per packet: 5 pcs
Nutrition per 100g

375
Kcal

Energy

grams

Fiber

grams
2.7

Sugar

grams
3.5

Sodium

grams
6.93

Pratha Pastry Bread ?

INGREDIENTS: Flour, Water, Margerine Palm Oil Base, Palm Oil, Antioxidant (E320), (E200),
Butter Flavour, Milk, Sugar and Salt.

Why you should try our



احفظه
مجمدا

-18 c
5 قطع الوزن

صنع في400 غم
ماليزيا

خبز معجنات البراتا
خبز معجنات البراتا متوفر بأشكال مختلفة في جميع
أنحاء آسيا، في بلدان مثل الهند وميانمار وسريالنكا

وتايالند وماليزيا وسنغافورة. تقدم جميع هذه المناطق

نفس النوع من الخبز ، ولكن مع األسماء واألذواق

والمكونات المختلفة.
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5.92
غرام

 

19.5
غرام

 

0.4

 

 

3. يُرفع من المقالة
ويُقّدم ساخناً.

طريقة تحضير خبز البراتا الطري

 مدة الصالحية 

سنة واحدة

تقىل خبز معجنات البراتا

عىل نار معتدلة. يمكنك

تسخين المقالة مع بعض

آثار زيت الطهي/السمن/
الزبدة (حسب الحاجة)

.1 2. تقىل خبز معجنات البراتا
حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً عىل

كال الجانبين.

الكاربوهدرات

غرام

45.4

عدد الحصص: 5 قطع
العناصر الغذائية لكل 100 غم

375
سعرة حرارية

الطاقة

غرام

األلياف

غرام

2.7

السكر

غرام

3.5

صوديوم

غرام

6.93

خبز معجنات البراتا؟
لماذا يجب أن تجرب

الدهون

البروتيناتالدهون المتحولة

المكونات: طحين، ماء، سمنة من أصل زيت النخيل، زيت النخيل، مضاد

أكسدة (E200) ،(E320)، نكهة الزبدة، حليب، سكر، ملح.

خال من الكوليسترول

MSG خال من

سهل التحكم

غني بالكاربوهيدرات

مناسب للنباتيين


