
http://www.remediu.ro

Pufuleti cu gust de pizza 50 gr
SOLARIS

Pufuleți pufoși și gustoși, obținuți 100% din mălai
degerminat din porumb nemodificat genetic. Sunt o
gustare sănătoasă și rapidă, îndrăgită de cei mici și
de cei mari deopotrivă.

Beneficii produs
O gustare delicioasă
Realizați din mălai degerminat din porumb nemodificat genetic

Ce poate fi mai bun decât o pungă de pufuleți ? O pungă de pufuleți cu gust de pizza.

Pufuleții sunt alegerea binevenită în orice moment al zilei atât pentru cei mici, dar și pentru cei
mari. 

 

Din ce sunt făcuți pufuleții? Ingrediente 
 
Pufuleții noștri gustoși și pufoși sunt obținuți 100% din mălai degerminat din porumb
nemodificat genetic. 

Mălaiul provine din boabe de porumb de cea mai bună calitate, iar pufuleții au o textură fină,
pufoasă, fiind obținuți prin extrudare, cu ajutorul unei tehnologii speciale.

Ingrediente: Mălai degerminat din porumb nemodificat genetic, ulei vegetal de floarea-soarelui,
amestec condimente pentru pizza 10% (făină de grâu, sare, roșii praf, plante aromatice, zahăr,
colorant (extract de paprika), dextroză, arome naturale, extract de condiment).

 

Pufuleții : valori nutriționale
 

Pufuleții cu gust de pizza Solaris au un conținut redus de grăsimi, sunt bogați în carbohidrați
complecși, conțin proteine și fibre.
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100 g de Pufuleți  prezintă următoarele valori medii nutriționale:

 

       Valoare energetică – 1783kJ/ 426 kcal
       Grăsimi – 15,52 g (din care acizi grași saturați – 2,14 g)
       Glucide – 66,2 g (din care zaharuri – 1,2 g)
       Proteine – 5,49 g
       Sare – 3,002 g

 

 

De ce să alegi pufuleții cu gust de pizza?
 

Pufuleții sunt ronțăiala preferată a copiilor, dar pe care și noi, adulții, o savurăm cu poftă. Iar de
pufuleții cu gust de pizza avem suficiente motive pentru care să ne bucurăm:

 

       Sunt o gustare simplă, rapidă și delicioasă;
       Îți conferă sațietate și îi poți lua cu tine oriunde (în drumeții, în parc, la școală sau la
serviciu etc.);
       Numai buni de împărțit cu cei mici, cât și cu cei mari;

 


