
http://www.remediu.ro

Miere poliflora stick 50 pl
FAGURELE AURIU

Mierea la plic – singurul indulcitor 100%
natural!
Apidava va oferã inlocuitorul perfect al zaharului la
plic pentru cafea si ceai: mierea la plic – cel mai nou
si modern ambalaj.
Mierea la plic este un ambalaj usor de folosit, doza
de miere inlocuind exact cantitatea dintr-o lingurta
de zahar.
Mierea la stick este recomandata pentru indulcirea
cafelei de dimineata, dar si pentru ceaiul sau laptele
copiilor.

Miere la plic pentru ceai!
La o cana de ceai, noi recomandam 15g-20g de miere poliflora datorita aromei deosebite care face
ceaiul mai savuros.
Ceaiul este a doua bautura consumata in lume, cantitativ, dupa apa. Pe langa faptul ca hidrateaza,
ceaiul are si alte beneficii asupra sanatatii, iar in combinatie cu mierea de albine asigura protectie
impotriva bolilor cardiace si a cancerului, datorita antioxidantilor din ceai si continutului bogat al
mierii in proteine si minerale.
Ceaiul verde se combina cel mai bine cu mierea de albine, fiind incompatibil cu laptele sau zaharul.
În Anglia ceaiul de la “five o ‘clock” este indulcit cu miere si adesea aromat cu lapte, rom, sau
lamaie.
Ungurii si nemtii sunt cunoscuti ca isi indulcesc ceaiul cu miere si adauga arome ca lamaie, rom sau
ocazional vin.
Olandezii savureaza ceaiul tare, negru, adaugand miere sau lapte.

Miere la plic pentru cafea!
Mierea de salcam este recomandata la cafea, deoarece are o aromã foarte discretã, care nu modificã
gustul cafelei.
În localurile italiene dragostea fata de miere este in voga, datorita unei preocupari intense asupra
unui mod de alimentatie sanatos, dorindu-se micsorarea consumului de zahar – asa numita “otrava
alba pentru organism”-
Fiecare restaurant, cafenea sau bar pune la dispozitia tuturor clientilor sai miere la plic, ca o
alternativa de indulcitor 100% natural pentru cafea.

Mierea la plic – doza zilnicã de energie!
In excursie sau la fitness, mierea la plic va poate oferi doza necesarã de energie, atat de necesarã
atunci cand depuneti efort intens.
Savurati-vã in fiecare dimineatã cafeaua sau ceaiul cu miere la stick Roua Florilor. Veti beneficia de
o doza naturalã de energie care vã va ajuta sã faceti fatã mai bine unei zile de muncã intensã.
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