Pasta kanapkowa z
ziołami 125g

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

Bezmleczna, roślinna pasta kanapkowa na bazie ekstraktu z fermentowanej soi
niemodyfikowanej genetycznie. Idealnie nadają się jako dodatek do kanapek, jako alternatywa
dla mlecznych serków do smarowania pieczywa. Produkt jest odpowiedni dla wegan i
wegetarian oraz osób, które eliminują ze swojej diety laktozę i gluten. Źródło błonnika. Nie
zawierają cholesterolu. Valsoia wykorzystuje do produkcji wyłącznie soję niemodyfikowaną
genetycznie.

Opakowanie

Masa netto: 125 g

Składniki

Ekstrakt z fermentowanej soi 73% (woda, ziarno soi (8,4%), żywe kultury bakterii), oleje
roślinne (kokosowy, słonecznikowy), maltodekstryna, substancje zagęszczające: karagenalginian sodu, sól morska, zioła 0,7% (bazylia, czosnek, tymianek, majeranek, rozmaryn w
różnych proporcjach), stabilizator: pektyna, aromaty naturalne, fosforan wapnia, cukier,
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, aromat, witamina D2.

Wartość odżywcza w 100g

Wartość energetyczna 874 kJ/212 kcal; tłuszcz 20 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 17 g,
jednonienasycone 1,7 g, wielonienasycone 1,2 g; węglowodany 4,6 g, w tym cukry 1,4 g;
błonnik 0,8 g; białko 2,9 g; sól 1,0 g; wapń 120 mg (15%*); witamina D2 1,5 μg (30%*).
* - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Termin przydatności do spożycia

14 dni

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze (karton): 9 szt.

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 1°C do 4°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 dni

Sposób podania

Produkt gotowy do spożycia.
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