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Jagoda kamczacka 50g Becla
 

Cena: 21,90 pln

Opis słownikowy

Producent Becla

Opis produktu
 

Jagoda kamczacka suszona gorącym powietrzem w temperaturze poniżej 70°C aby maksymalnie zachować wartości odżywcze.

Suszone owoce uzyskiwane są ze świeżych owoców z krajowych upraw. Jej zaletą są bardzo duże wartości odżywcze oraz fakt, że są to
jedne z najwcześniej dojrzewających u nas w naturalnych warunkach owoców. W Polsce uprawiana od niedawna, obecnie jest coraz
bardziej popularna, ale jej dostępność jest mocno ograniczona ze względu na małą ilość uprawi i trudny zbiór owoców.

Skład: suszona jagoda kamczacka (100%)

Zastosowanie:
Produkt odpowiedni do wykorzystania jako dodatek do kasz, musli, herbat oraz jako przekąska. Suszone jagody podane z płatkami lub
jogurtem stanowią zdrowe i pożywne śniadanie. Jagoda kamczacka może być również znakomitym dodatkiem przy parzeniu czarnej lub
zielonej herbaty (kilka owoców na szklankę). Owoce należy zalać gorącą wodą i parzyć pod przykryciem ok.10 min.

Podczas procesu suszenia nie wykorzystuje się konserwantów, dlatego do zachowania jak najdłuższej świeżości owoce są mocno
wysuszone. Przed bezpośrednim spożyciem poleca się zwilżyć owoce parą lub ciepłą wodą. 

* Produkt naturalny, z krajowych upraw. Nie zawiera dodatków konserwujących. Niesiarkowany. Pakowany ręcznie

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

Rodzaj uprawy: konwencjonalna

Opakowanie: 50g

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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