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Sos gulaszowy bezglutenowy 30g
 

Cena: 5,39 pln

Opis słownikowy

Producent Bezgluten

Opis produktu
 

Składniki: substancja zagęszczająca: E 1422; sól, pomidory suszone, maltodekstryna, aromaty, ekstrakty drożdżowe, cukier, warzywa
suszone (czosnek, papryka, cebula), przyprawy (gałka muszkatołowa, liść laurowy, imbir, kurkuma, kolendra, tymianek, pieprz), barwnik: E
150c; tłuszcz roślinny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Produkt do postępowania dietetycznego w diecie bezglutenowej.  

Wartość odżywcza w 100 ml  (po przyrządzeniu):

Wartość energetyczna w 100 ml : 121 kJ/ 27 kcal
Tłuszcz: 0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 6,0 g
w tym cukry: 1,3 g
Błonnik: <0,5 g
Białko:  0,7 g
Sól: 1,40 g

Masa netto: 30 g

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Sposób przygotowania:
zawarość torebki dokłądnie wymieszać w 300 ml wrzącej wody.
Z jednego opakowania otrzymujemy 3 porcje sosu.

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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