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Tuotenumero: 8219

EAN: 06416192082191

Tuote: Pääsiäislimppu 340g, gluteeniton

Yliviivatun tähkän lupanumero: FI-026-030

Ravitsemuksellinen ominaisuus: Ei sisällä: Maito. Ei sisällä: Laktoosi. Sisältää runsaasti: Kuitu. Ei sisällä: Gluteeni.

Ainesosat: Gluteeniton jauhoseos [perunatärkkelys, maissitärkkelys, sokeri, kurpitsansiemen, carobjauhe, riisitärkkelys,
auringonkukansiemen, psyllium, stabilointiaineet (E464, E466), pellavansiemen, suola, perunaproteiini, poltettu sokeri,
emulgointiaineet (E471, E472e rypsi)], vesi, gluteeniton jauhoseos (auringonkukansiemen, riisijauho, pellavansiemen, sokeri,
tapiokatärkkelys, maissitärkkelys, guarkumi, suola), siirappi, rypsiöljy, rusina, riisijauho, rasvaseos [vesi, rypsiöljy,
emulgointiaineet (E471, E481)], sakeuttamisaine (ksantaanikumi), hiiva. Maidoton.
Ingredienser: Glutenfri mjölblandning [potatisstärkelse, majsstärkelse, socker, pumpafrön, carob pulver, risstärkelse,
solrosfrön, psyllium, stabiliseringsmedel (E464, E466), linfrö, salt, potatisprotein, bränt socker, emulgeringsmedel (E471, E472e
(ryps)], vatten, glutenfri mjölmix (solrosfrön, rismjöl, linfrön, socker, tapiokastärkelse, majsstärkelse, guargummi, salt), sirap,
rypsolja, russin, rismjöl, fettblandning [vatten, rapsolja, emulgeringsmedel (E471, E481)], förtjockningsmedel (xantangummi),
jäst. Glutenfri. Mjölkfri.

Parasta ennen - päiväys pussinsulkijassa / Bäst före, se tillslutaren
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Elintarviketietoasetuksen (EU 1169/2011) mukainen ravintoarvomerkintä:

Pääsiäislimppu 340g, gluteeniton

Ravintosisältö / Näringsvärde Per 100 g

Energiaa kJ / Energi kJ 1194 kJ
285 kcal

Rasvaa / Fett
  josta tyydyttynyttä /   varav mättat fett

9,4 g
1,0 g

Hiilihydraatteja / Kolhydrater
  josta sokereita /   varav sockerarter

42,4 g
13,8 g

Ravintokuitua / Kostfiber 4,7 g

Proteiinia / Protein 4,8 g

Suolaa / Salt 0,9 g

Laktoosia/Laktos 0 g / 100 g

RI-merkintä:

Annos 25 g RI*

Pääsiäislimppu 340g, gluteeniton

Energiaa kJ / Energi kJ 298 kJ 4 %

Energiaa kcal / Energi kcal 71 kcal 4 %

Rasvaa / Fett 2,4 g 3 %

  josta tyydyttynyttä /   varav mättat fett 0,2 g 1 %

Hiilihydraatteja / Kolhydrater 10,6 g 4 %

  josta sokereita /   varav sockerarter 3,5 g 4 %

Ravintokuitua / Kostfiber 1,2 g 5 %

Proteiinia / Protein 1,2 g 2 %

Suolaa / Salt 0,2 g 4 %

*Viitteellisestä päiväsaannista. Perustana aikuisen 2000 kcal ruokavalio. /*Av vägledande dagligt intag.
Baserar sig på 2000 kcal diet för en vuxen.
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