OAT HAVER DRINK NATURAL
Over Oat haver drink natural
Beschrijving
Oat Drink Natural is een biologisch drank met een heerlijke
haversmaak. Oat Drink Natural wordt gemaakt uit volle
biologische haver. Het bevat geen toegevoegde suikers en dankt
zijn zoete toets aan de aanwezige suikers, die door de natuurlijke
transformatie van het haverzetmeel tijdens het fermentatieproces
gevormd worden. Deze drank is 100% plantaardig, en lactosevrij.
Bovendien is hij vetarm.

Gebruik
In het kader van een evenwichtige dagelijkse voeding kunnen
plantaardige dranken op vele manieren gebruikt worden: de
granendranken kunnen puur gedronken worden, koud of warm, bij
het ontbijt of het vieruurtje, maar ook als versterkend drankje ter
gelegenheid van een wandeling of een sportwedstrijd. Ze kunnen
ook in de keuken voor heel wat bereidingen gebruikt worden: soep,
saus, gratin... Ze zijn zeer waardevol bij het bereiden van talrijke
desserts, pudding, flan, pannenkoeken... en in combinatie met
ontbijtgranen.

Ingrediënten
water, HAVER* 15%, zonnebloemolie*, zeezout.
*van biologische teelt
AB

Verpakking
1000 ml.

VEGAN

Product van biologische teelt
NO ADDED SUGARS

WEINIG ZOUT

ARM AAN VERZADIGDE
VETTEN

TETRA

100% van de agrarische ingrediënten zijn van biologisch teelt

Nutrionele analyse
Gemiddelde voedingswaarde per
g/100ml

portion 200ml

%RI

RI

200 kJ

400 kJ

48 kcal

96 kcal

5.00

2000 kcal

1,3 g

2,6 g

4.00

70 g

waarvan verzadigde vetzuren

0,3 g

0,6 g

3.00

20 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren

0.9 g

1,8 g

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren

0,2 g

0g

8,4 g

17 g

6.00

260 g

5,6 g

11 g

12.00

90 g

Vezels

0g

0,6 g

Proteïnen

0g

0,8 g

2.00

50 g

0,13 g

0g

4.00

6g

Energie

Vet

Koolhydraten
waarvan suikers

Zout
RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)

Allergeneninformatie
Ingrediënten
water, HAVER* 15%, zonnebloemolie*, zeezout.
* = van biologische teelt

Aanwezige allergenen in dit product:
Gluten & Haver

Pro info
Verpakking in karton:

12 x 1000ml

Artikelcode

41269000

Artikelbarcode

(!4B 78I-aeb fh!

Doos barcode

(!4B 78I-agcfad!

Eenheden / pallet:

780

Dozen/pallet

65

Dozen/laag

13

Lagen/pallet

5

Intrastat code

22029915

Nettogewicht verkoopseenheid

1035g

Netto afmetingen verkoopseenheid

d: 70 - w: 70 - h: 205

Nettogewicht karton

12.42kg

Bruttogewicht karton

13.02kg

Netto afmetingen karton

d: 298 - w: 240 - h: 214

Merk

Lima BV

