Malina – 100% sok z owoców

Malina właściwa (Rubus idaeus) jest rośliną uprawianą tradycyjnie w
wielu krajach świata. Sok wyciskany bezpośrednio z owoców maliny
charakteryzuje się czerwonopurpurowym kolorem i aromatycznym,

naturalnie kwaśnym smakiem. Stanowi doskonałe uzupełnienie
codziennej diety i może być spożywany przez osoby w każdym wieku,
również dzieci. Polecany jest szczególnie w okresie jesienno-zimowym
i w okresie przesilenia wiosennego.

Sok nfc
Sok z serii Soki Świata jest w 100% bezpośrednio wyciskany, a nie odtwarzany z
koncentratu, dlatego na opakowaniu z dumą widnieje oznakowanie NFC – Not From
Concentrate/nie z soku zagęszczonego.

Bez dodatku cukru
Sok nie jest dodatkowo słodzony co oznacza, że charakteryzuje się poziomem
słodkości występującym naturalnie w owocach.

Dlaczego warto wybrać nasz sok?

Bez konserwantów
Sok nie zawiera konserwantów dlatego po otwarciu należy przechowywać butelkę w
lodówce zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie.

Bez barwników

Po przelaniu do szklanki każdy z soków ma barwę charakterystyczną dla soków NFC.

Pasteryzowany
Sok podlega procesowi pasteryzacji celem przedłużenia przydatności do spożycia –
jest to bezpieczna metoda, zapewniająca zachowanie jego świeżości.

Korek zabezpieczający w szyjce butelki
Korek znajdujący się w szyjce butelki zabezpiecza przed nadmiernym wypływaniem
soku po jego przechyleniu - umożliwia to bardziej precyzyjne nalewanie do szklanki.

Ciemne szkło butelki
Soki w szklanych opakowaniach są cenione za to, że długo zachowują świeżość,
smak i aromat, a ciemny kolor szkła chroni zawartość przed dostępem światła, które
może wpłynąć negatywnie na jej wartości.

Szerokość oferty smaków
W naszej ofercie znajduje się 19 wyselekcjonowane smaków soków z owoców z
całego świata – od duetu cytryny i imbiru, których owoce w wielu domach
stosowane są do budowania odporności do rokitnika nazywanego Złotem Syberii
przez bogactwo wartości odżywczych.

SKŁADNIKI
Sok z owoców maliny właściwej100%
(Rubus idaeus)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
100 ml produktu:
Wartość energetyczna (energia) – 110 kJ/27 kcal, tłuszcz – 0 g, w tym kwasy

tłuszczowe nasycone – 0 g, węglowodany – 5,7 g, w tym cukry – 4,4 g, błonnik – 0,5
g, białko – 0,6 g, sól – 0 g.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 7 dni.

KRAJ POCHODZENIA
Polska
UwagaSok może nieznacznie różnić się barwą i smakiem w zależności od partii
produktu. Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Objętość:
490 ml netto

Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl

×Odrzu? alert

