Bio Zöldséglé · Energiaszegény
Bio zelenjavni sok · Z malo kalorij
Hét gondosan válogatott zöldségféléből készül ez a
magas minőségű direktlé a Dr.Steinberger üzemben. A
zöldséglé különösen alkalmas reggeli italként, hogy a
nap jól kezdődjön. Állandó keverés mellett melegítve
- de nem forralva -ízletes levesként is fogyasztható.
Ta sok je pripravljen iz sedmih skrbno izbranih vrst
zelenjave. Bio zelenjavni sok je idealna izbira za zajtrk,
s čimer poskrbite za dober začetek dneva. Lahko ga
pripravite tudi kot toplo juho in s tem dobite okusen ter
kakovosten obrok. Sok počasi segrevajte in ga medtem
mešajte. Ne sme zavreti!
Használat előtt felrázandó. A felbontott üveg lezárva,
hűtőszekrényben 5 napig tárolható.
Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte v
hladilniku in porabite v 5 dneh.
DE-ÖKO-005
Biokontroll HU-ÖKO-01
EU-/nem EU-mezőgazdaság
Kmetijstvo EU/izven EU

Gyártó: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Németország
Forgalmazza: RIVAN-NOVA Kft.,
1161 Budapest, Thököly u. 72
Budapest, www.drsteinberger.hu
Proizvaja: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Nemčija
Zastopa: Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12,
1000 Ljubljana
www.farmedica.si, nasveti@farmedica.si
Az üveg nem visszaváltható

18700422-417

Átlagos tápérték 100 ml-ben/
Povprečna vsebnost na 100 ml:
Energia/
Energijska vrednost
77 kJ (18 kcal)
Zsír/Maščobe
< 0,5 g
amelyből telített zsírsavak/
od tega nasičene maščobe
< 0,1 g
Szénhidrát/Ogljikovi hidrati
3,0 g
amelyből cukrok/
od tega sladkorji
3,0 g
Rost/Prehranske vlaknine
0,8 g
Fehérje/Beljakovine
0,7 g
Só/Sol
0,75 g
Összetevők: bio paradicsom-, bio sárgarépa-*, bio-cékla-*, bio uborka-*, bio zeller-*, bio savanyúkáposztalé* (bio fehérkáposzta, tengeri só), bio hagyma-, tengeri só, bio petrezselyem, bio bazsalikom, bio
lestyán, bio kapor, bio citromlé
(* tejsavas erjesztéssel)
Sestavine: sok iz bio paradižnika, bio korenja*, bio rdeče pese*, bio kumar*, bio
zelene*, bio kislega zelja* (bio zelje in
morska sol), bio čebule, morske soli,
bio peteršilja, bio bazilike, bio luštreka,
bio kopra, bio limone
(*prevreto z mlečno kislino)

Nettó tartalom: / Neto količina: Minőségét megőrzi:
(nap, hó, év)
Uporabno najmanj do:

750 ml
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