Produktbeskrivning:

MÖRK CHOKLAD som är minst lika god men helt utan tillsatt socker. Innehåller massor
av vitaminer, mineraler och fibrer men smakar minst lika bra som vanlig mörk choklad.
Gjord på kakao av mycket hög kvalitet, naturliga aromer och sötad med NICK'S speciella
blandning av naturliga sötningsämnen och prebiotiska fibrer. Njut.... helt utan dåligt
samvete.

Produktfördelar:

Minst lika god!
Helt fri från tillsatt socker (innehåller 0,2 g naturliga sockerarter per 25 g)
Fri från artificiella sötningsmedel
Smaksatt med naturlig arom

Produkt:
KFP storlek:
Hållbarhet (mån):
Rek konsumentpris:
Ingredienser:
Allergiinformation:
Sötningsmedel:

Blodsockerpåverkan:
Tillverkning:
Miljöinformation:
Streckkod KFP:

Mörk choklad 25g
25 g
18 mån
11,90

LUB Art nr:
KFP / DFP:
Förvaring:
Uppdaterat:

20
Torrt och svalt (rumstemp.)
16-10-05

Kakaomassa (>50%), polydextros (fiber), sötningsmedel: erytritol (19%), kakaosmör
(>7%), antioxidant: solroslecitin, naturlig vaniljarom, sötningsmedel: steviolglykosider.
Överdriven konsumtion kan ge en laxerande effekt. Kan innehålla spår av nötter, mjölk
och soja.
Polydextros – söta kostfibrer som är bra för magen och ger behaglig sötma
Stevia - extrakt från Steviaplantans blad. Har använts i Sydamerika sedan urminnes tider
Erytritol -inns naturligt i frukter som päron och vindruvor. Ingen blodsockerpåverkan
Extremt låg blodsockerpåverkan, innehåller mindre än 1 gram naturligt förekommande
sockerarter (men INGET tillsatt socker) per 80 gram.
Tillverkas i Bulgarien av LUB Foods AB
Vi arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan av våra produkter och vår
produktion/transporter.
Streckkod DFP:
10856991004988
856991004981

Näringsinnehåll:
Energy/ Energi/ Energiaa/ Brennwert
Energy/ Energi/ Energiaa/ Brennwert
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Fett
of which saturated/ mättat/ tyydyttynyt/ gesättigte
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydr./ Kohlenh.
of which sugars/ sockerarter/ sokereita/ Zucker
of which polyols/ polyoler/ polyolit/ Polyole
Fibre/ kostfiber/ ravintokuitua/ Ballaststoffe
Protein/ Proteiinia/ Protein
Salt/ Suola/ Salz
* Net Carbs/ Kolhydrater/ Hiilihyrdraatteja/ Kohlenh. (Carbs - Polyols) = 0,9 g / 25 g
** The Polyol used (Erythritol) has no calories and no effect on blood sugar

Per 100 g
1733 kJ
422 kcal
36,5 g
21,8 g
22,2 g
0,8 g
18,8 g**
28,4 g
6,0 g
0,15 g

Per st 25 g
433 Kj
105,5 kcal
9,1 g
5,5 g
5,6 g*
0,2 g
4,7 g**
7,1 g
1,5 g
0,04 g

