Falafel Bio 150g

Marka

Marka Polsoja jest liderem na rynku produktów na bazie surowców roślinnych bez modyfikacji, bez
cholesterolu i laktozy. Nasze wyroby są bogate w białko, mają minimalną zawartość cukrów i
nasyconych kwasów tłuszczowych. Wszystkie nasze produkty są odpowiednie dla wegan i
wegetarian.

Opis produktu

Falafel został wyprodukowany z pochodzącej z upraw ekologicznych ciecierzycy oraz dodatków w
postaci gotowanego ryżu, cebuli, ziarna soi i przypraw. Produkt o wysokiej zawartości białka
niskiej zawartości cukrów i tłuszczów nasyconych oraz o bardzo niskiej zawartości soli. Produkt na
bazie soi niemodyfikowanej genetycznie. Produkt pasteryzowany.
Produkt posiada certyfikat BIO (spełnia normy unijne dotyczące żywności
ekologicznej).

Opakowanie

Masa netto: 150 g

Składniki

Woda, ciecierzyca namoczona* (18,6%), ryż gotowany*, cebula*, ziarno soi*, olej słonecznikowy*,
mąka z ciecierzycy* (6,4%), panierka (mąka pszenna, sól drożdże), zioła i przyprawy* (kumin*,
natka pietruszki*, czosnek*, pieprz*, kurkuma*, kolendra*, cząber*, imbir*, majeranek*), gluten
pszenny*, substancje zagęszczające - chlorek wapnia, alginian sodu, sól morska, aromat
naturalny, cukier trzcinowy*
*z upraw ekologicznych

Wartość odżywcza w 100g

energia 747 kJ / 179 kcal ; tłuszcz 6,6 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,9 g ; węglowodany
15,8 g w tym cukry 3,5 g ; błonnik 7,2 g ; białko 10,4 g ; sól 1,5 g

Termin przydatności do spożycia

24 dni

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 5 sztuk

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-7°C.

Sposób podania

Falafelowe kulki najcześciej serwuje się z sałatą, warzywami konserwowymi, pikantnymi sosami lub
dipami na bazie tahini. Falafel może być także spożywany osobno jako przekąska lub podawany w
chlebkach pita ze świeżymi warzywami i ulubionym sosem.
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