Lody ryżowe BIO
waniliowe z
malinami

Marka
Naturattiva to włoska marka, która od lat specjalizuje się w produkcji lodów, deserów i napojów na
bazie soi i ryżu. Wykorzystując wyłącznie składniki ekologiczne tworzy produkty stanowiące
alternatywę dla tych osób, które chcą jeść nie tylko smacznie, ale też zdrowo. Naturattiva jest też
odpowiedzią na potrzeby osób, które nie tolerują mleka krowiego, a uwielbiają delikatną słodycz i
aksamitny smak zimnych deserów. Marka wspierając rolnictwo ekologiczne, dostarcza nam
zdrowych produktów i uczy nas ogromnego szacunku do przyrody.
Opis produktu

Lody ryżowe to zimny deser przeznaczony dla osób, które nie tolerują laktozy. Produkt stworzony
na bazie ekstraktu ryżowego całkowicie pozbawiony jest dodatku mleka i jego przetworów. Lody o
smaku waniliowych niewiele różnią się od tradycyjnych produktów tego rodzaju. Puszysta
konsystencja mrożonego deseru z dodatkiem wanilii i soku malinowego, słodzonego
nierafinowanym cukrem zapewnia prawdziwą przyjemność i walory zdrowotne. Deser doskonale
podkreśli obiad, będzie świetnym dodatkiem do dziecięcego przyjęcia i podwieczorku w upalne
lato, zapewniając orzeźwienie.

Opakowanie

Masa netto: 400 g/ 750 ml

Składniki

Ekstrakt ryżowy * (61%), nierafinowany cukier trzcinowy * (15,9 %), maltodekstryna*, olej
kokosowy, woda, syrop glukozowy *, dekstroza*, sok malinowy w proszku* (1, 7%), białko z
grochu, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego*, alginian sodu, pektyna, substancja
barwiąca: ekstrakt z czarnego bzu*, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat*
* z upraw ekologicznych. Produkt rolnictwa ekologicznego

Wartość odżywcza w 100g

Energia 920 kJ/219 kcal; tłuszcz 7,2 g; Węglowodany 37,7 g; Białko 0,7 g

Termin przydatności do spożycia

6 miesięcy

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 6 sztuk

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej -18 °C. Po rozmrożeniu nie zamrażać powtórnie.

Sposób podania

Produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.
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