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Markizy z nadzieniem o smaku kokosowym
 

Cena: 12,20 pln

Opis słownikowy

Producent Bezgluten

Opis produktu
 

 

Markizy bezglutenowe z nadzieniem o smaku kokosowym. To dwa ciasteczka przełożone kremem, które z pewnością dostarczą Ci 
słodkiej przyjemności. Ciasteczka sprawdzą się przy każdej okazji, podczas wizyty gości lub przy wieczornej kawie.

 

 

Składniki:

Ciastko (66%): skrobia kukurydziana, margaryna(oleje roślinne /palmowy, rzepakowy, kokosowy,  częściowo utwardzony palmowy/ w
zmiennych proporcjach, woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
barwnik: annato), mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, cukier, syrop skrobiowy, mąka kukurydziana, dekstroza, błonnik ziemniaczany,
substancja zagęszczająca: guma guar; emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; kakao, olej rzepakowy, żółtka jaj,
substancje spulchniające: węglany amonu, węglany sodu; sól, regulator kwasowości: E 575, kwas winowy.

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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Nadzienie kokosowe (34%): cukier, tłuszcz roślinny częściowo utwardzony (palmowy), serwatka w proszku (z mleka), emulgator:
lecytyny (zawiera soje), wiórki kokosowe /0,5%/(zawiera dwutlenek siarki), aromaty.

 

 

Może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, innych orzechów i nasion sezamu.

 

 

Wartość odżywcza w 100 g produktu:

 

 

Wartość energetyczna w 100 g produktu: 2182 kJ/521 kcal

 

- białko: 2,1 g

- błonnik: 1,8 g

- węglowodany: 71 g

w tym cukry: 31 g

- tłuszcz: 25 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 11 g

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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- sól: 0,39 g

 

 

Masa netto: 210 g

 

 

Okres przydatności do spożycia: 12 m-cy

 

 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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