Müsli Frukt Økologisk Frokostblanding
Müsli Frukt er en frokostblanding basert på havregryn og med høy andel av rosiner, aprikoser,
dadler, bananer og nøtter. Den høye andelen (45%) av tørket frukt og nøtter, kombinert med en
kornblanding av høy kvalitet, gjør Müsli Frukt til et balansert og sunt måltid. Dette er en verdifull kilde
til energi!

Varenummer: 121651 | EPD-nummer: 2058733 | GTIN: 09120013238991

PRODUSENT:
Philipp Loicht Organic Food
GmbH

VAREMERKE:
BioKing

Vil du vite mer om produktet?
Ta kontakt på:

8 produkter i databasen

+47 950 70 929
POP@BioKing.no
www.bioking.at

Ingredienser
Havregryn, Sultanarosiner, tørkede aprikoser, dadler, tørkede bananer, ristede hasselnøtter, solsikkefrø.

Dette produktarket er hentet fra www.matinfo.no. Millum er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Kontroller alltid listen
over ingredienser og allergener på produktpakningen.
Utskriftsdato: 06.05.2021

Se flere produkter
fra BioKing

Allergener

Næringsinnhold
Pr. 100 gram.

Allergen

Ja

Nei

Gluten

Energi

1 620 kJ/ 334 kcal

Skalldyr

Fett

6,30 g

Fisk
Egg

hvorav
- Mettede fettsyrer

0,70 g

Karbohydrat

60,00 g

Melk

hvorav

Peanøtter

- Sukkerarter

11,50 g

Soya

Protein

8,90 g

Nøtter

Salt

0,02 g

Sesamfrø
Selleri
Sennep

* av daglig referanse inntak

Produktinformasjon

Svoveldioksid eller sulfitter

Opprinnelsesland

Østerrike

Lupin

Opphavsland

Østerrike

Bløtdyr

Varegruppe

Bearbeidede
frokostblandinger

Varenummer

121651

EPD-nummer

2058733

GTIN

09120013238991

Produktet kan inneholde spor av: Svoveldioksid eller
sulfitter og Lupin
Ja = ingrediensen inngår i oppskriften
Nei = produktet inneholder ikke spor av det angitte
allergenet

Merk at all allergeninformasjon må brukes med
varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid
lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

GTIN2
GTIN3
Opprettet dato

13.08.2015

Oppdatert dato

02.05.2018

Oppbevaring
Temperatur, min

0 grader (C)

Temperatur, max.

0 grader (C)

Holdbarhet, total

0 dager

Holdbarhet, min. antall dager fra
levering til sluttbruker/kjøkken

0 dager

Lagringsgrad

Dette produktarket er hentet fra www.matinfo.no. Millum er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Kontroller alltid listen
over ingredienser og allergener på produktpakningen.
Utskriftsdato: 06.05.2021

