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Helpa Czary Mamy kaszka 5 zbóż bez dodatku cukru do
gotowania BIO 200 g
 

Cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 g

Postać Kaszki

Producent HELPA

Rodzaj rejestracji Środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Pełnoziarnista kaszka manna orkiszowa ekologiczna (20%), kaszka owsiana ekologiczna (20%), kaszka gryczana ekologiczna (20%),
kaszka jęczmienna ekologiczna (20%), kaszka żytnia ekologiczna (20%).

100 g zawiera:
Wartość energetyczna 1464,20kJ/347,20kcal
Tłuszcz: 3,04 g*

w tym kwasy nasycone 0,58 g*

Węglowodany 63,40 g*

w tym cukry 1,90 g*

Białko: 12,70 g*
Sól 0,03 g*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
200 g

Charakterystyka

Kaszki CZARY MAMY to produkty dla całej rodziny. Naturalne zboża zawarte w ich składzie, starannie wyselekcjonowane i
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odpowiednio rozdrobnione, wymagają zaledwie 2-3 minut gotowania.
Kaszki są polecane rodzinom szukającym naturalnej żywności, która jest jednocześnie wygodna i szybka w przygotowaniu.
Dzięki kaszce CZARY MAMY każda mama może stać się czarodziejką, w trzy minuty tworząc posiłek pełen wartości odżywczych
i smaku.
Kaszka nie jest produktem specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Bio Kaszka 5 Zbóż Czary Mamy składa się z kaszki mannej orkiszowej, owsianej, gryczanej, jęczmiennej i żytniej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie

Przygotuj w naczyniu do gotowania 200 ml wody lub mleka.
Wsyp powoli dwie łyżki Kaszki Czary Mamy.
Doprowadź do wrzenia cały czas mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji i gotuj 2-3 minuty.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Helpa Aleksandra Budzowska, Anna Różyk Sp.J
ul. Żabia 40
05-504 Henryków-Urocze
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