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Chleb proteinowy z wysoką zawartością białka Mestemacher
250 g Benus
 

Cena: 7,01 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

9 sztuk

Producent BENUS

Opis produktu
 

Mestemacher Chleb proteinowy 250 g

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzechy.

Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 5 porcji, każda po ok. 50 g.

Składniki
woda, mieszanka proteinowa (20 %) [mieszanka białek (pszenica, groch), mąka sojowa,
otręby pszenne, pełnoziarnista mąka żytnia, nieaktywne drożdże, emulgator: lecytyny (z
rzepaku); mąka żytnia], mąka żytnia, siemię lniane brązowe, śruta sojowa (5 %), otręby 
pszenne, siemię lniane złote, ziarno słonecznika, nasiona sezamu, ocet jabłkowy, sól,
drożdże

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w

100 g produktu
Wartość odżywcza w

porcji (1 kromka ok. 50
g)

% RWS na porcję*
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Wartość energetyczna

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Błonnik

Białko

Sól

* % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/
2000 kcal)

Opakowanie zawiera 5 porcji, każda po ok. 50 g.
1 porcja (1 kromka) = ok. 0,7 WW**

** informacja dla diabetyków, WW - wymiennik węglowodanowy
Nazwa produktu uregulowana prawnie
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Chleb o wysokiej zawartości białka, pasteryzowany, krojony.

Marka
Mestemacher

Cechy
pasteryzowany, krojony, źródło błonnika, wysoka zawartość białka, 3,1 razy więcej
białka i 74 % mniej węglowodanów niż w zwykłym pieczywie pszenno-żytnim,
odpowiedni dla wegan

Marka standaryzowana
Marka: Mestemacher

Adres kontaktowy
ul. Wykopy 5, 60-001 Poznań

Opis produktu
Chleb proteinowy Idealny składnik kolacji o zmniejszonej zawartości węglowodanów i
bogatej w białko.

Kontakt
BENUS Sp. z o.o.

Oświadczenia żywieniowe
źródło błonnika, wysoka zawartość białka, 3,1 razy więcej białka i 74 % mniej
węglowodanów niż w zwykłym pieczywie pszenno-żytnim

Informacje dot. stylu życia
Produkt odpowiedni dla wegan

Zalecenia dla alergików
Orzechy: Może zawierać
Żyto: Zawiera
Sezam: Zawiera
Soja: Zawiera
Pszenica: Zawiera

Przygotowanie i stosowanie
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Produkt nadaje się do robienia zapasów.

Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: data i numer partii podane na odwrocie.

Typ oznaczenia daty
Najlepiej spożyć przed …

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
250

Jednostka (tekst opisowy)
g

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Opakowanie zawiera 5 porcji, każda po ok. 50 g.

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Torebka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 250

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 93
Wymagana szerokość na półce: 127
Wymagana głębokość na półce: 38

Waga
Waga brutto: 266

Jednostka sprzedażowa
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Wysokość: 93
Szerokość: 127
Głębokość: 38

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Porcje 5

Adres producenta
BENUS Sp. z o.o., ul. Wykopy 5, 60-001 Poznań www.benus.pl

Adres zwrotny
BENUS Sp. z o.o., ul. Wykopy 5, 60-001 Poznań www.benus.pl

Adres internetowy
www.benus.pl

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Chleb
Wariant: proteinowy
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