Milupa gyümölcsös instant tea 6 hónapos kortól 200 g
Gyümölcsös instant tea
6 Hó (Ajánlott)
Dextróz ,Cukor ,Gyümölcskivonat és por 2,86% (hibiszkusz, csipkebogyó, málna, narancs, őszibarack)
,Természetes aroma 1,1% ,Étkezési sav (citromsav) ,Maltodextrin,C-vitamin
100 g : Energia : 1647 kJ / 388 kcal, Zsír : <0,5 g, ebből telített zsírsavak : <0,1 g, Szénhidrát : 97 g,
ebből cukrok: 95 g, Fehérje : <0,5 g, Só : <0,01 g, C-vitamin : 75 mg (*NRV 300%), *A csecsemők és
kisgyermekek számára ajánlott napi bevitel (NRV) %-a 100 g granulátumban és 100 ml elkészített
teában. :
100 ml: Energia : 78 kJ / 18 kcal, Zsír : <0,5 g, ebből telített zsírsavak : <0,1 g, Szénhidrát : 4,6 g,
ebből cukrok: 4,5 g, Fehérje : <0,5 g, Só : <0,01 g, C-vitamin : 4 mg (*NRV 16%), *A csecsemők és
kisgyermekek számára ajánlott napi bevitel (NRV) %-a 100 g granulátumban és 100 ml elkészített
teában. :
Frissítő gyümölcs íz
Nyáron hidegen, télen melegen is adható
Azonnal oldódó
Gluténmentes
Tejmentes
Nem tartalmaz tartósítószert és színezőanyagokat a hatályos rendeleteknek megfelelően
Nem tartalmaz Glutént tartalmazó gabonafélék
Nem tartalmaz Tej
Nem tartalmaz: színezékek, tartósítószerek
A Milupa Gyümölcsös tea fekete teát nem tartalmaz, ezért koffeinmentes, a nap bármely szakában
adható. Kellemes ízét az egymással harmonizáló málnának, narancsnak és őszibaracknak köszönheti.
Tudtad?
Minden Milupa tea C-vitamint tartalmaz. 2 pohár (4 dl) Milupa teával fedezheted kisbabád napi Cvitamin szükségletének több mint felét.
Elkészítés:
100 ml frissen felforralt, majd 40°C-ra hűtött meleg vízbe 1 evőkanálnyi granulátumot (5 g) szórunk
és elkeverjük. Igény szerint melegen és hidegen egyaránt fogyasztható.
Száraz, hűvös helyen tartandó.
A doboz tartalmát felbontás után 3 hónapon belül, az elkészített teaitalt 12 órán belül használd fel!
Szobahőmérsékletű
Kiszerelés: 200 g
Egységek száma:
Doboz szélesség: 76
Doboz magasság: 151
Doboz mélység: 76
Bruttó tömeg: 240
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