
PRÉMIUM
GLUTÉN-, ÉS ALLERGÉNMENTES

TERMÉKEK



VÍZIÓ

• Célunk, hogy olyan magas minőségű, gluténmentes, allergénmentes, 

vegán termékeket gyártsunk és hozzunk forgalomba, melyek

kiemelkedő beltartalmi értékkel rendelkeznek,

könnyen emészthetőek, fitt- és gyógy étrendhez

is jól illeszthetőek.

• Gyorsan elkészíthető készételek melyek                                                             

felgyorsult élettempónknak megfelelnek.



A termékeink és az üzem

✓Gluténmentes

✓Tejmentes: (tejcukor (laktóz)és tejfehérje (pl. kazein) mentes)

✓Tojásmentes

✓Szójamentes

✓Mentes a 1169/2011 EU rendeletben meghatározott 14 anyag és terméktől,
amelyek allergiát vagy túlérzékenységet okoznak

✓A termékeink hozzáadott mesterséges színezéket nem tartalmaznak

✓A termékeink hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak

✓Majdnem minden termékünk élesztőmentes.

✓A felhasznált alapanyagokat szigorúan ellenőrizzük és csak minősített beszállítóktól vásárolunk

FREE FROM! 
A TERMÉKEINK ÉS AZ ÜZEM MENTES



MIÉRT VÁLASSZON

GOLDEN GRANET TERMÉKEKET?

• A pékáruk nagy részének fő összetevője a köles, amely 

magas vitamin-, ásványi anyag és rosttartalma miatt az 

egyik legkedveltebb álgabona

• Saját fejlesztésű receptek alapján minden termék hazai 

üzemben egyedi innovatív technológiával készül

• Az érzékenyebb pékárukat a védőgázas csomagolás teszi 

hosszan eltarthatóvá



✓Köles egészséggel kapcsolatos előnyei

✓A köles nem csupán egy érdekes alternatíva a gyakoribb gabonákkal szemben. Az élelmiszer 
kategorizálási rendszer fontos tápanyagok forrásaként, köztük a réz, mangán, foszfor és magnézium, 
minősítette.

✓Szívvédő tulajdonságok

✓Testszövet gyógyítása és fejlődése

✓A köles és más teljes kiőrlésű gabonák jelentősen csökkentik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát

✓Segíti megelőzni az epekövek kialakulását

✓Teljes kiőrlésű gabonák és gyümölcsök rostjai védenek az emlőrákkal szemben

✓Teljes kiőrlésű gabonák és halak fokozottan védenek a gyermekkori asztma ellen

✓Az egészséget támogató tevékenysége megegyezik vagy még magasabb is, mint a zöldségeké és 
gyümölcsöké

✓A lignánok védenek a szívbetegség ellen

✓Jelentős szív- és érrendszeri előnyök

✓A teljes kiőrlésű gabonák egészséggel kapcsolatos előnyeit a meta-analízis támasztja alá

MIÉRT VÁLASSZON

GOLDEN GRANET TERMÉKEKET?



MINDENNAPI DIÉTÁNK

Allergia vagy intolerancia
• Glutén

• Tej

• Tojás

• Magok

• Eu-rendelet szerinti allergének

Minden termékünk 
• Vegán

Több termékünk megfelel az alábbi 
diétáknak

• Hisztamin
• Inzulin rezisztencia
• Endometriózis
• Élesztőmentes diéta

Terápiás diéták
• Onkológiai
• Genetikán alapuló, mint down 

szindróma, autizmus

Fitness diéta
• Csökkentett szénhidráttartalom
• Növelt fehérjetartalom



AMIRE KÜLÖNÖSEN BÜSZKÉK VAGYUNK

Sirha Innovációs 
Termékdíj 2017
Tökmagos hamburgerzsemle

Napraforgómagos
-snidlinges mini 
zsemle
Sirha Innovációs 
Termékdíj II. helyezés

Amarella desszert
Sirha Innovációs 
Termékdíj III. helyezés

Köleses kenyér
Legjobb gluténmentes pékáru

GRANET POGÁCSA
Kedvenc Pék 
főkategóriában, Sós 
pékáru 
alkategóriában a 
legjobb

BROWNIE-MÁLNÁS 
MUFFIN

Top 14 főkategória 
nyertese (14 
allergéntől mentes)

PIZZA FELTÉT, 
EMMENTÁLI ÍZŰ
Vegán főkategóriában, 
Pizza alkategóriában a 
legjobb



TERMÉKEINK

• Pékáruk

• Hamburger zsemlék

• Köleses hamburgerzsemle (BIO)

• Mini zsemlék

• Chia magos mini zsemle (BIO)

• Napraforgómagos-snidlinges minizsemle (BIO)

• Köleses mini zsemle (BIO)

• Klasszikus pékáruk

• Köleses kenyér (BIO)

• Köleses párna (BIO)

• Sós péksütemények

• Granet pogácsa (füstölt, vegán sajtos)



TERMÉKEINK

• Édes sütemények: 
• Narancsos-banános sütemény
• Kakaós muffin
• Golden muffin

• Kekszek
• Chia csoki csók
• Gyömbéres tallér 
• Picurka keksz

• Húshelyettesítők
• Vegán burger

• Sajthelyettesítők

• Mozzarella ízű
• Füstölt ízű
• Cheddar ízű



Összetevők: víz, kölesliszt*(17,3%), kölesdara*(7,7%), rizsliszt*, kókuszzsír*, útifű 

maghéj*, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, antioxidáns: 

aszkorbinsav

*ökológiai gazdaságból HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán, réz és vas forrás

BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES HAMBURGERZSEMLE



BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES HAMBURGERZSEMLE

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
95 g termékben

(1 csomag)

Energia 754 kJ/ 180 kcal 716 kJ/ 171 kcal

Zsír 6,8 g 6,5 g

-amelyből telített zsírsavak 5,6 g 5,3  g

Szénhidrát 24 g 23 g

-amelyből cukrok <0,5 g <0,5 g

Rost 5,6 g 5,3 g

Fehérje 2,9 g 2,8 g

Só 1 g 0,95 g



Összetevők: víz, kölesliszt*, kókuszzsír*, útifű maghéj*, tápiókaliszt*, kölesdara*,
rizsliszt*, chia mag (aztékzsályamag- Salvia hispanica, 3,8 %) *, csicseriborsóliszt*,
térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, almarost*, antioxidáns:
aszkorbinsav, almaecet*

*ökológiai gazdálkodásból, HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság

Kiegészítő információk
• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rostban gazdag

• C vitaminban gazdag

• Réz, mangán és vas forrás

BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES

CHIA MAGOS MINIZSEMLE



BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
CHIA MAGOS MINIZSEMLE

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
30 g termékben

(1 darab)

Energia 850 kJ/ 203 kcal 255 kJ/ 61 kcal

Zsír 9 g 2,7 g

-amelyből telített zsírsavak 6,5 g 2 g

Szénhidrát 24 g 7,2 g

-amelyből cukrok <0,5 g <0,5 g

Rost 6,2 g 1,9 g

Fehérje 3,5 g 1,1 g

Só 1,1 g 0,33 g



Összetevők: víz, kölesliszt*, napraforgómag*(12%), tápiókaliszt*, kókuszzsír*, útifű
maghéj*, csicseriborsóliszt*, almarost*, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát,
himalája só, almaecet*, antioxidáns: aszkorbinsav, vöröshagymapor*, snidlingpor (0,2%)*

*ökológiai gazdaságból, HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság

Kiegészítő információk
• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán, magnézium és tiamin forrás

BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
NAPRAFORGÓMAGOS-SNIDLINGES

MINIZSEMLE



BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
NAPRAFORGÓMAGOS-SNIDLINGES

MINIZSEMLE

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
30 g termékben

(1 adag)

Energia 1007 kJ/ 242 kcal 302 kJ/ 73 kcal

Zsír 14 g 4,2 g

-amelyből telített zsírsavak 6,7 g 2 g

Szénhidrát 21 g 6,3 g

-amelyből cukrok 0,7 g <0,5 g

Rost 5,7 g 1,7 g

Fehérje 5,1 g 1,5 g

Só 1,1 g 0,33 g



Összetevők: víz, kölesliszt*(17,3%), kölesdara*(7,7%), rizsliszt*, kókuszzsír*,
útifű maghéj*, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só,
antioxidáns: aszkorbinsav

*ökológiai gazdaságból, HU-ÖKO-01EU mezőgazdaság

Kiegészítő információk
• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán, réz és vas forrás

BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES MINIZSEMLE



BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES MINIZSEMLE

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
45 g termékben

(1 darab)

Energia 754 kJ/ 180 kcal 339 kJ/ 81 kcal

Zsír 6,8 g 3,1 g

-amelyből telített zsírsavak 5,6 g 2,5 g

Szénhidrát 24 g 11 g

-amelyből cukrok <0,5 g <0,5 g

Rost 5,6 g 2,5 g

Fehérje 2,9 g 1,3 g

Só 1 g 0,45 g



TÁLALÁSI JAVASLAT:



TÁLALÁSI JAVASLAT:



TÁLALÁSI JAVASLAT:



Összetevők: víz, kölesliszt*(17,3%), kölesdara*(7,7%), rizsliszt*, kókuszzsír*, útifű maghéj*,
térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, antioxidáns: aszkorbinsav

*ökológiai gazdaságból, HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán, réz és vas forrás

BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES KENYÉR



BIO, GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
KÖLESES KENYÉR

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
250 g termékben

(1 csomag)

Energia 754kJ/ 180 kcal 1885 kJ/ 450 kcal

Zsír 6,8 g 17 g

-amelyből telített zsírsavak 5,6 g 14 g

Szénhidrát 24 g 60 g

-amelyből cukrok <0,5 g 1,3 g

Rost 5,6 g 14 g

Fehérje 2,9 g 7,3 g

Só 1 g 2,5 g



BIO, GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

KÖLESES PÁRNA

Összetevők: víz, kölesliszt*(17,3%), kölesdara*(7,7%), rizsliszt*, kókuszzsír*, útifű 
maghéj*, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, antioxidáns: 
aszkorbinsav

*ökológiai gazdaságból ,Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán, réz és vas forrás



Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben 160 g termékben

Energia 754 kJ/180 kcal 1206 kJ/  288 kcal

Zsír 6,8 g 11 g

-amelyből telített zsírsavak 5,6 g 9 g

Szénhidrát 24 g 38 g

-amelyből cukrok <0,5 g 0,8 g

Rost 5,6 g 9 g

Fehérje 2,9 g 4,6 g

Só 1 g 1,6 g

BIO, GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

KÖLESES PÁRNA



Összetevők: Víz, kölesliszt*, növényi vágható készítmény {víz, növényi zsírok
(kókuszzsír, shea vaj), módosított keményítő, Himalája só, emulgeálószer: karragén,
természetes sajt aroma (0,6%), természetes füst aroma (0,4%), színezék: béta-karotin
}12,6 %, %kölesdara*, rizsliszt*, kókuszzsír*, útifű maghéj*, térfogatnövelő szer:
nátrium-hidrogénkarbonát, himalája só, antioxidáns: aszkorbinsav

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidráttartalom

• Élelmi rost forrás

• C vitaminban gazdag

• Mangán és réz forrás

GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
GRANET POGÁCSA – FÜSTÖLT VEGÁN SAJTOS

(74,9 % ÖKOLÓGIAI ALKOTÓVAL)



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
GRANET POGÁCSA –

FÜSTÖLT VEGÁN SAJTOS

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
70 g termékben
(1 db pogácsa )

Energia 811 kJ / 194 kcal 568 kJ / 136 kcal

Zsír 9,4 g 6,6 g

-amelyből telített zsírsavak 6,8 g 4,8 g

Szénhidrát 23 g 16 g

-amelyből cukrok <0,5 g <0,5 g

Rost 4,5 g 3,2 g

Fehérje 2,6 g 1,8 g

Só 1,7 g 1,2 g



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
NARANCSOS-BANÁNOS SÜTEMÉNY

(23,2% ÖKOLÓGIAI ALKOTÓVAL)

Összetevők: Banán (23 %), kókuszvirág cukor, víz, repceolaj, mazsola*, burgonyakeményítő, 
babliszt*, csicseriborsóliszt*, tápiókaliszt*, kókusztejszín, térfogatnövelő szer: nátrium-
hidrogénkarbonát, útifű maghéj*, narancs olaj (0,1 %)* 

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• E vitamin forrás



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
NARANCSOS-BANÁNOS SÜTEMÉNY

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
240 g termékben

(1 csomag)

Energia 1197 kJ/ 286 kcal 2873 kJ/ 686 kcal

Zsír 14 g 34 g

-amelyből telített zsírsavak 1,9 g 4,6 g

Szénhidrát 37 g 89 g

-amelyből cukrok 19 g 46 g

Rost 1,4 g 3,4 g

Fehérje 2,3 g 5,5 g

Só 0,64 g 1,5 g



Összetevők: Víz, cukor, kölesliszt*, rizsliszt*, holland kakaópor (6,1 %), növényi zsírok

(kókuszzsír, shea vaj), útifű maghéj ,élesztő, térfogatnövelő szer: nátrium-

hidrogénkarbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, himalája só.

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élelmi rost forrás

• Mangán forrás

• C-vitaminban és rézben gazdag

GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

KAKAÓS MUFFIN



GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

KAKAÓS MUFFIN

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben 70 g termékben

Energia 1036 kJ/ 246 kcal 725 kJ/  172 kcal

Zsír 5,2 g 3,6 g

-amelyből telített zsírsavak 3,9 g 2,7 g

Szénhidrát 44 g 31 g

-amelyből cukrok 31 g 22 g

Rost 5,1 g 3,6 g

Fehérje 2,9 g 2 g

Só 0,62 g 0,43 g



GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

GOLDEN MUFFIN

Összetevők: Víz, cukor, kölesliszt*, rizsliszt*, növényi zsírok (kókuszzsír, shea vaj), útifű

maghéj ,élesztő, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, antioxidáns:

aszkorbinsav, himalája só.

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élelmi rost forrás

• Mangán forrás

• C-vitaminban gazdag



GLUTÉN ÉS ALLERGÉNMENTES

GOLDEN MUFFIN

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben 70 g termékben

Energia 1027 kJ/ 243 kcal 719 kJ/  170 kcal

Zsír 4 g 2,8 g

-amelyből telített zsírsavak 3,1 g 2,2 g

Szénhidrát 48 g 34 g

-amelyből cukrok 31 g 22 g

Rost 3 g 2,1 g

Fehérje 2,3 g 1,6 g

Só 0,61 g 0,43 g



Összetevők: fruktóz, kókusztejszín, rizsliszt*, babliszt*, chia mag (aztékzsélyamag - Salvia
hispanica 10%)*, kókuszzsír*, holland kakaópor (6%), térfogatnövelő szer: nátrium-
hidrogénkarbonát, himalája só.

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Élelmi rostban gazdag

• Mangán és rézben gazdag

• Tiamin, magnézium és vas forrás

GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
CHIA CSOKI CSÓK 

(48,5 % ÖKOLÓGIAI ALKOTÓVAL)



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
CHIA CSOKI CSÓK

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
75 g termékben

(1 csomag)

Energia 1811 kJ/ 432 kcal 1358 kJ/ 324 kcal

Zsír 19 g 14 g

-amelyből telített zsírsavak 13 g 9,8 g

Szénhidrát 54 g 41 g

-amelyből cukrok 26 g 20 g

Rost 6,7 g 5 g

Fehérje 8 g 6 g

Só 0,61 g 0,46 g



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
GYÖMBÉRES TALLÉR

(72 % ÖKOLÓGIAI ALKOTÓVAL)

Összetevők: rizsliszt*, fruktóz, kölesliszt*, kókuszzsír*, chia mag (aztékzsályamag-Salvia
hispanica, 9,5%)*, víz, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogénkarbonát, gyömbérpor
(0,5%), himalája só

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Élelmi rost forrás

• Mangánban gazdag

• Réz, magnézium és vas forrás



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
GYÖMBÉRES TALLÉR

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
75 g termékben

(1 csomag)

Energia 1845 kJ/ 440 kcal 1384 kJ/ 330 kcal

Zsír 19 g 14 g

-amelyből telített zsírsavak 14 g 11 g

Szénhidrát 60 g 45 g

-amelyből cukrok 26 g 20 g

Rost 4,6 g 3,5 g

Fehérje 5 g 3,8 g

Só 0,74 g 0,56 g



Összetevők: Növényi zsírok (kókuszzsír, shea vaj), kölesliszt*, rizsliszt*, cukor, kókusztejszín, 

víz, holland kakaópor (1 %), útifű maghéj, himalája só.

*ökológiai gazdaságból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Csökkentett szénhidrát tartalom

• Réz forrás

GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES

PICURKA KEKSZ



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
PICURKA KEKSZ

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
200 g termékben

(1 csomag)

Energia 2187 kJ/ 526 kcal 4374 kJ/ 1052 kcal

Zsír 37 g 74 g

-amelyből telített zsírsavak 32 g 64 g

Szénhidrát 42 g 84 g

-amelyből cukrok 14 g 28 g

Rost 1,8 g 3,6 g

Fehérje 4,4 g 8,8 g

Só 0,2 g 0,4 g



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
VEGÁN BURGER

(47,8 % ÖKOLÓGIAI ALKOTÓVAL)
Összetevők: Víz, hajdina*, növényi olaj (repceolaj), lenmagliszt, sárgaborsó fehérje, darált
lenmag, chia mag (aztékzsályamag - Salvia hispanica)*, vöröshagymapor*, sűrítőanyag:
xantán, tökmagliszt*, édes fűszerpaprika őrlemény, tápiókaliszt*, himalája só, sűrítőanyag:
guargumi, útifű maghéj, fűszerek..

*ökológiai gazdálkodásból, Ellenőrizte: HU-ÖKO-01, Biokontroll

Kiegészítő információk

• Élesztőmentes

• Élelmi rostban gazdag

• Telített zsírban szegény

• E-vitamin, foszfor, magnézium és vas forrás



GLUTÉN-ÉS ALLERGÉNMENTES
VEGÁN BURGER

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben
75 g termékben

(1 db burgerben)

Energia 1103 kJ/ 265 kcal 827 kJ/ 199 kcal

Zsír 14 g 11 g

-amelyből telített zsírsavak 0,8 g 0,6 g

Szénhidrát 23 g 17 g

-amelyből cukrok 1,4 g 1,1 g

Rost 9,2 g 6,9 g

Fehérje 7,1 g 5,3 g

Só 1,9 g 1,4 g



TÁLALÁSI JAVASLAT:



• Elérhető block kiszerelésekben:

• 250 g - 1000 g – 2500 g

• Ízek:

• Mozzarella, pizza feltétnek

• Füstölt

• Cheddar

• Nagyon jól reszelhető, vágható

• Sütés után nem ég meg, és szépen olvad

VEGÁN BLOCK

SAJTHELYETTESÍTŐK
- ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK -



• Minőségét megőrzi: Gyártástól számított 12 hónapig.

• Tárolási hőmérséklet: Szobahőmérséklet. Fogyasztását hűtve ajánljuk.

• Felbontás után fóliával zárja le, védje a kiszáradástól és fogyassza el 5 

napon belül.

VEGÁN BLOCK

SAJTHELYETTESÍTŐK
- ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK -



VEGÁN BLOCK

MOZZARELLA ÍZŰ PIZZAFELTÉT

Összetevők: Víz, növényi zsírok (kókuszzsír, shea vaj), burgonyakeményítő keverék
(burgonyakeményítő, burgonyafehérje), Himalája só, emulgeálószer: karragén, természetes
mozzarella aroma (0,65%), színezék: béta-karotin.

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben

Energia 1239 kJ/299 kcal
Zsír 25 g
-amelyből telített zsírsavak 15 g

Szénhidrát 20 g
-amelyből cukrok <0,5 g
Fehérje <0,5 g

Só 1,4 g



VEGÁN BLOCK - FÜSTÖLT ÍZŰ

VÁGHATÓ NÖVÉNYI KÉSZÍTMÉNY

Összetevők: Víz, növényi zsírok (kókuszzsír, shea vaj), módosított keményítő, Himalája só,
emulgeálószer: karragén, természetes sajtroma (0,6%), természetes füstaroma (0,4%),
színezék: béta-karotin.

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben

Energia 1247 kJ/301 kcal
Zsír 25 g

-amelyből telített zsírsavak 15 g

Szénhidrát 20 g
-amelyből cukrok <0,5 g
Fehérje <0,5 g

Só 1,7 g



VEGÁN BLOCK – CHEDDAR ÍZŰ

VÁGHATÓ NÖVÉNYI KÉSZÍTMÉNY

Összetevők: Víz, növényi zsírok (kókuszzsír, shea vaj), módosított keményítő, Himalája só,
emulgeálószer: karragén, természetes cheddar aroma (0,65%), színezék: béta-karotin.

Átlagos tápértéktartalom 100 g termékben

Energia 1247 kJ/301 kcal
Zsír 25 g
-amelyből telített zsírsavak 15 g

Szénhidrát 20 g
-amelyből cukrok <0,5 g
Fehérje <0,5 g

Só 1,7 g



Gyártó: Golden Granet Nonprofit Kft.

Forgalmazó: Inno-Szinergia Kft.

Ügyvezető: Kasza Sándor

Mobil:+ 36 30 6500 946

kasza.sandor@goldengranet.com

Minden jog fenntartva! - All rights reserved!
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