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Napój ryżowy bezglutenowy - 400g
 

Cena: 15,50 pln

Opis słownikowy

Producent Mogador

Opis produktu
 

Napój ryżowy to roślinny produkt będący alternatywą dla mleka krowiego. Powstaje na bazie poddanego obróbce cieplnej ryżu, z
surowców niemodyfikowanych genetycznie. Produkowany jest przy pomocy innowacyjnych technologii procesów produkcyjnych
powalających zrezygnować z użycia częściowo utwardzonych tłuszczów, co minimalizuje zawartość kwasów tłuszczonych trans (TFA).

Napój może być stosowany jako samodzielny napój lub jako składnik świeżych koktajli, potraw gotowanych, pełnoziarnistych śniadań i
wszędzie tam, gdzie stosuje się mleko krowie. Jest odpowiedni do codziennego stosowania przez osoby na diecie bezglutenowej i
bezlaktozowej.

Zawiera substancje słodzące.

Wartość odżywcza na 100g
Wartość energetyczna: 2008 kJ (479 kcal)
Tłuszcz: 23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,0 g
Węglowodany: 68 g
w tym cukry: 8,5 g
Białko: 2,5 g
Sól: 0,46 g

Sposób przygotowania:
25 g mieszanki (2 łyżki stołowe lub 6 łyżeczek) rozmieszać w 250 ml gorącej wody w temperaturze 60-90st C. W przypadku zimnej wody
należy użyć miksera.

Po otwarciu zaleca się za każdym razem szczelnie zamknąć torebkę by uniknąć stwardnienia mieszanki.

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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Składniki: syrop glukozowy, olej sojowy, mąka ryżowa 12,8%, słodzik maltitol, stabilizatory fosforan potasu i karagen, kazeinian sodu,
substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, aromat, sól spożywcza, emulgator stearyoilomleczan sodu, aktyoksydant ekstrakt z
wysoką zawartością tokoferolu, barwnik karoteny.

Informacja alergiczna: olej sojowy, kazeinian sodu. Może zawierać soję.

Masa netto: 400g
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