Lody sojowe w
polewie
czekoladowej
migdał-kakao na
patyku
Marka
Powstała w Bolonii w 1990 roku. Dzięki dbaniu o najwyższą jakość oraz innowacjom produktowym
od lat jest liderem na włoskim rynku. Firma oferuje szeroki asortyment roślinnych odpowiedników
na co dzień spożywanych produktów w kilku kategoriach: mleko, jogurty, twarożki, lody, desery oraz
przekąski na bazie soi lub ryżu.
Opis produktu

Pyszne, kremowe lody na bazie soi, o łagodnym, delikatnym smaku. Idealny deser dla osób
nietolerujących laktozy i poszukujących alternatyw dla nabiału. Nie zawierają cholesterolu i
składników GMO. Produkt jest odpowiedni dla wegan i wegetarian oraz osób, które eliminują ze
swojej diety laktozę i gluten.

Opakowanie

Masa netto: 200 g (4 x 50 g)

Składniki

Lody z migdałami: ekstrakt z soi 48% (woda, ziarno soi 8,2%, sól morska), czekolada 23% (masa
kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator: lecytyna (soja), aromaty), olej roślinny (kokosowy),
cukier, syrop glukozowy, migdały 3%, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych - estry
sacharozy i kwasów tłuszczowych, stabilizatory: alginian sodu - mączka chleba świętojańskiego guma guar, aromaty
Lody kakaowe: ekstrakt z soi 46% (woda, ziarno soi 8,2%, sól morska), czekolada 23% (masa
kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator: lecytyna (soja), aromaty), olej roślinny (kokosowy),
cukier, syrop glukozowy, niskotłuszczowe kakao w proszku 3,5%, emulgatory: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych - estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, stabilizatory: alginian sodu mączka chleba świętojańskiego - guma guar, aromaty

Wartość odżywcza w 100g

Lody z migdałami: energia 1242 kJ/298 kcal; tłuszcz 19,0 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 14,0
g; węglowodany 27 g, w tym cukry 26 g; błonnik 2,3 g; białko 3,6 g; sól 0,25 g
Lody kakaowe: energia 1229 kJ/295 kcal; tłuszcz 18,0 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 14,0
g; węglowodany 28 g, w tym cukry 26 g; błonnik 3,0 g; białko 3,7 g; sól 0,25 g

Termin przydatności do spożycia

6 miesięcy

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 12 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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