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Zdrowe
Przekąski do
filmu Movie
Box MIX 2

Opis produktu
Zdrowe Przekąski do filmu Movie Box MIX 2

W zestawie zdrowych przekąsek do filmu znajdziesz:
zdrowe przekąski słone ze zbóż w wersji fit
mieszanki bakalii z najlepszych orzechów i suszonych owoców
zdrowe chipsy z suszonych owoców i warzyw
zdrowe ciasteczka

Zestaw składa się z 20 zdrowych przekąsek, w tym:
Zdrowe przekąski słone w wersji FIT:
Fiorentini przekąska kukurydziana z kurkumą BIO 20g x 2 sztuki
Paluszki żytnie pełnoziarniste Pięć Przemian EKO 45g
Paluszki orkiszowe z makiem Ezerki Prosto Group 70 g
Paluszki grahamowe z sezamem Ezerki Prosto Group 70 g
Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku ketchupowym BIO 15g
Chrupki kukurydziane Dinozaury z solą morską BIO 15g
Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku serowym BIO 15g
Chipsy warzywne BEZGL. BIO 25 g Vegee x 2 sztuki

Mieszanki Bakalii:
Energy Booster MIX Fitomento 40g Orzechy Brazylijskie, Rodzynki x 2 sztuki
Energy Booster MIX Fitomento 40g Pistacje, Żurawina x 2 sztuki
Energy Booster MIX Fitomento 50g Żurawina, orzechy ziemne

Zdrowe chipsy z suszonych warzyw i owoców:
Crispy chipsy warzywne Marchewka 18g
Crispy chipsy warzywne Burak 18g
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Cena

64,05 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 - 48 godzin

Crispy chipsy owocowe Jabłko i cynamon 18g
Crispy chipsy owocowe Jabłko z sokiem mango 18g

Zdrowe przekąski słone w wersji FIT:

Fiorentini przekąska kukurydziana z kurkumą BIO 20g
Skład: kukurydza* 60%, ryż, oleje roślinne* (kukurydziany*, słonecznikowy*), sól morska, kurkuma sproszkowana* 1%
* certyfikowany składnik ekologiczny

Paluszki żytnie pełnoziarniste Pięć Przemian Eko 45g
Skład: pełnoziarnista mąka żytnia* (86,7%), nieutwardzony olej kokosowy* (6,5%), zakwas (mąka żytnia, woda)* (2,2%), woda (3,3%), sól
himalajska (1,3%).* Składniki z upraw ekologicznych.
Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Produkt zawiera gluten.
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Paluszki orkiszowe z makiem BIO Ezerki Prosto Group 70 g
Skład: Mąka pełnoziarnista orkiszowa 93%, drożdże rzepakowy tłuszcz roślinny, woda, regulator kwasowości - soda oczyszczona, mak (6%).

Paluszki grahamowe z sezamem Ezerki Prosto Group 70 g
Skład: Mąka grahamowa 70%, mąka pszenna 30%, woda, rzepakowy tłuszcz roślinny, drożdże, olej roślinny, regulator
kwasowości - soda oczyszczona, mąka słodu jęczmiennego, suszona i sezam (6%).
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Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku ketchupowym BIO 15g
Skład: kukurydza 75%(mąka i/lub ziarna), olej słonecznikowy*, przyprawa ketchupowa*5%(pomidor*, cukier, sól, proszek
cytrynowy*maltodekstryna*, cebula*, wyciąg z drożdży*, przyprawy*(czosnek*, pieprz*, goździki*, cynamon*), olej słonecznikowy*).
*składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Bezglutenowe.

Chrupki kukurydziane Dinozaury z solą morską BIO 15g
Skład: kukurydza*75%(mąka* i/lub ziarna*), olej słonecznikowy*, sól morska z przyprawami*5%(maltodekstryna*, sól morska, cukier*, ekstrakt
drożdżowy*, olej słonecznikowy*).
*składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych
Bezglutenowe.
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Chrupki kukurydziane Dinozaury o smaku serowym BIO 15g
Skład: kukurydza*75%(mąka i/lub ziarna), olej słonecznikowy*, przyprawa serowa*5% (cebula*, maltodekstryna*, sól, SER cheddar*, cukier*,
odtłuszczone MLEKO w proszku*, papryka*, ekstrakt drożdżowy* (z kukurydzy), czosnek*, kurkuma*, proszek cytrynowy*, pieprz*, olej
słonecznikowy*).
*składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Chipsy warzywne bezglutenowe BIO 25 g Vegee
Skład: skrobia ziemniaczana* 46%, mąka kukurydziana*, płatki ziemniaczane* 14%, olej słonecznikowy*, suszone warzywa* 6%(marchewka*,
burak*, szpinak*, brokuły*), sól morska z przyprawami* 4% (maltodekstryna*, sól morska, cukier*, ekstrakt drożdżowy, olej słonecznikowy*), sól.
*składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
To zdrowsza alternatywa tradycyjnych chipsów. Ma aż 60% mniej tłuszczu niż tradycyjne chipsy ziemniaczane.
Bez glutenu, bez laktozy.
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Mieszanki Bakalii:
Energy Booster MIX Fitomento 40g Orzechy Brazylijskie, Rodzynki
Energy Booster MIX Fitomento 40g Pistacje, Żurawina
Energy Booster MIX Fitomento 40g Żurawina, Orzechy ziemne

Zdrowe chipsy z suszonych warzyw i owoców:

Crispy chipsy warzywne Marchewka 18g
Skład: Marchew, cebula suszona, ekstrakt drożdżowy suszony, przyprawy: papryka suszona, pieprz czarny mielony, pieprz Cayenne; zioła:
oregano, tymianek; koncentrat soku cytrynowego, sok czosnku suszony

Crispy chipsy warzywne Burak Winegret 18g
Skład: burak, ocet winno-owocowy (ocet winny jabłkowy, ocet spirytusowy), koncentrat soku cytrynowego, suszony ekstrakt pieprzu czarnego,
suszony sok czosnku

wygenerowano w programie shopGold

Crispy chipsy owocowe Jabłko i cynamon 18g
Skład: Jabłko, cynamon, koncentrat soku jabłkowego

Crispy chipsy owocowe Jabłko z sokiem z mango 18g
Skład: Jabłko, zagęszczony sok z mango, aromat naturalny
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Zdrowe ciasteczka:
Ciasteczka Babci Ani Orkiszowe 100g (smak Cappucino lub Kakao)
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