
Ready To Eat products (RTE) that comes in various
traditional Malaysian cuisine. Just reheat and serve to enjoy

authentic rendang dish. Available in 4 variations of RTE
Product which is Rendang Itik, Masak Lemak Daging Salai,

Rendang Daging Minang and Rendang Ayam.

Peladang
Ready to eat



Nutritional information

Tasty and
Delicious

Travel 
friendly packs

Source of
protein

Authentic
recipe

Quick & easy
to prepare

No added
preservatives

Beef, Onion, Garlic, Ginger, Galangal, Dried
Chilli, Bird Eye Chilli, Green Chilli, Turmeric,
Lemon Grass, Kerisik, Tamarind, Coconut
Milk, Brown Sugar, Black Pepper, Sweet Soy
Sauce, Lime Leaves and Spices.

Nutritional information
Serving per pack: 2
Nutrition per 100g

Rendang Daging Minang - 150g

Smoked Beef, Bird Eye Chilli, Turmeric,
Lemon Grass, Tamarind, Coconut Milk, and
Salt.

Serving per pack: 2

Nutrition per 100g

Masak Lemak Daging Salai - 150g

275
Kcal

Energy

20.5
gram

Fat

18.7
gram

Protein

3.9
gram

Carbs

260
Kcal

Energy

13.4
gram

Fat

26.09
gram

Protein

8.7
gram

Carbs

1 YEAR 
SHELF LIFE



Nutritional information

Duck, Coconut Milk, Onion, Garlic, Ginger,
Galangal, Bird Eye Chilli, Turmeric, Lemon
Grass, Kerisik, Tamarind, Mint Leaves and
Salt.

Serving per pack: 2

Nutrition per 100g

Rendang Daging Itik - 150g

Chicken, Onion, Garlic, Ginger, Galangal,
Bird Eye Chilli, Turmeric, Lemon Grass,
Kerisik, Tamarind, Lime Leaves, Coconut
Milk, and Salt.

299
Kcal

Energy

19.9
gram

Fat

14.9
gram

ProteinNutritional information
Serving per pack: 2

Nutrition per 100g

Rendang Ayam - 200g

Peladang Brand

peladangbrand

Peladang Brand

nafas.com.my

Lot 1, Taman Sains Selangor, 1, Jalan

Teknologi 3/5, Kota Damansara, 47810

Petaling Jaya, Selangor

Method 2
Tear and pour the content
into a microwaveable dish
for 1 ½ to 2 minutes. Stir
once during heating.

Method 1
Place your unopened pack of
RTE Product in boiling water
for 3 minutes.

15.0
gram

Carbs

299
Kcal

Energy

19.9
gram

Fat

14.9
gram

Protein

15.0
gram

Carbs

Best served with rice.

Do not consume if pouch is
bloated or leaking.



جاهز لألكل

تأتي المنتجات الجاهزة لألكل (RTE) في عديد من المأكوالت الماليزية التقليدية.

ما عليك سوى إعادة التسخين وتقديمها لالستمتاع بطبق ريندانج األصيل. متوفر
في 4 أنواع مختلفة من المنتجات الجاهزة لألكل وهي ريندانج إيتيك وماساك

الماك داجينج ساالي وريندانج داجينج مينانج وريندانج أيام.

بيالدانج



المعلومات الغذائية

لذيذ وشهي

حزم سهلة للسفر مصدر

للبروتينات

وصفة أصلية

سريع وسهل
التحضير

خال المواد

الحافظة المضافة

لحم بقري، بصل، ثوم، زنجبيل، جاالنجال، فلفل مجفف،

فلفل عين الطائر، فلفل أخضر، كركم،عشب الليمون،

كريسيك، تمر هندي، حليب جوز الهند، سكر بني، فلفل

أسود، صلصة صويا حلوة، أوراق ليمون، وتوابل.

المعلومات الغذائية

عدد الحصص لكل عبوة: 2

العناصر الغذائية لكل 100 غم

لحم بقري مدخن، فلفل عين الطائر، كركم،

عشب الليمون، تمر هندي، حليب جوز الهند،

ملح.

عدد الحصص لكل عبوة: 2

العناصر الغذائية لكل 100 غم
275

سعرة حرارية

الطاقة

20.5
غرام

الدهون

18.7
غرام

البروتين

3.9
غرام

الكربوهيدرات

260
سعرة حرارية

الطاقة

13.4
غرام

الدهون

26.09
غرام

البروتين

8.7
غرام

الكربوهيدرات

مدة الصالحية
سنة واحدة 

ريندانج داجينج مينانج - 150 غم

ماساك الماك داجينج ساالي - 150 غم



المعلومات الغذائية

بط، حليب جوز الهند، بصل، ثوم، زنجبيل،

خولنجان، فلفل حار، كركم، عشب الليمون،

كريسك، تمر هندي، أوراق النعناع، ملح.

عدد الحصص لكل عبوة: 2

العناصر الغذائية لكل 100 غم

دجاج، بصل، ثوم، زنجبيل، خولنجان، فلفل عين

الطائر، كركم، عشبة الليمون، كريسيك، تمر

هندي، أوراق الليمون، حليب جوز الهند، ملح.

299
سعرة حرارية

الطاقة

19.9
غرام

الدهون

14.9
غرام

المعلومات الغذائيةالبروتين

عدد الحصص لكل عبوة: 2

العناصر الغذائية لكل 100 غم

Peladang Brand

peladangbrand

Peladang Brand

nafas.com.my

Lot 1, Taman Sains Selangor, 1, Jalan

Teknologi 3/5, Kota Damansara, 47810

Petaling Jaya, Selangor

طريقة 2
يُمزق ويُسكب المحتوى في طبق

يمكن تسخينه في الميكروويف لمدة

تتراوح بين دقيقة ونصف ودقيقتين.

قلّْب مرة واحدة أثناء التسخين.

طريقة 1
ضع عبوة المنتج الجاهز لألكل

غير المفتوحة في ماء مغل
لمدة 3 دقائق.

15.0
غرام

الكربوهيدرات

299
سعرة حرارية

الطاقة

19.9
غرام

الدهون

14.9
غرام

البروتين

15.0
غرام

الكربوهيدرات

يفضل تقديمه مع األرز.

ال تستهلك إذا كانت الحقيبة
منتفخة أو بها تسريب.

ريندانج داجينج إيتيك - 150 غم

ريندانج أيام - 200 غم


