“...a breath of f reshness
from s imple to innovative!”

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Υγιεινό και τραγανό σνακ ξηρών καρπών,
ψημένα στο φούρνο διατηρώντας όλες
τις διατροφικές τους αξίες.

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Αμύγδαλο
ψημένο
χωρίς
αλάτι

Αμύγδαλα ψημένα στο φούρνο χωρίς την
προσθήκη αλατιού. Τα αμύγδαλα είναι
ένας από τους πλέον δημοφιλείς καρπούς
για τα καλά οφέλη που μας προσφέρει
στη διατροφή και την υγεία μας.
Είναι πλούσια σε:

Βιταμίνες
Μέταλλα
Μαγνήσιο

Πρωτεΐνες
Φυτικές ίνες

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Είναι υπεύθυνα για περισσότερες
από 300 διεργασίες στον ανθρώπινο
οργανισμό, ανάμεσα στις οποίες και ο
έλεγχος των επιπέδων του σακχάρου.
Είναι από μόνα τους μία ισχυρή «δόση»
αντιοξειδωτικών τα οποία καταπολεμούν
τις ελεύθερες ρίζες (οι οποίες αποτελούν
γνωστό παράγοντα κινδύνου για καρκίνο),
την πρόωρη γήρανση , & άλλα νοσήματα .

Συστατικά: αμυγδαλόψιχες. Ίσως
περιέχει ίχνη από αραχίδες, άλλους
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη,
διοξείδιο του θείου, σόγια, σουσάμι,
γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2420kJ/579kcal
Λιπαρά / Fat
49,9 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
3,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
9,1 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
4,4 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
12,5 g
Πρωτεΐνες / Protein
21,2 g
Αλάτι / Salt
<0,01 g
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Κασίους
ψημένα
χωρίς
αλάτι

Κάσιους ψημένα χωρίς την προσθήκη
αλατιού, αποτελούν ένα απόλυτα υγιεινό
και γευστικό σνακ, χάρης στα πολλά
καλά οφέλη που μας δίνει, μπορούμε να
τα εντάξουμε στη διατροφή μας όλες τις
ώρες της ημέρας.
Τα κάσιους είναι πλούσια σε:

Πρωτεΐνες
Μαγνήσιο

Φώσφορο
Σίδηρο

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία
νεύρων και μυών.
Αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες
τροφές των vegan, καθώς λειτουργούν
ως πρωτεΐνη που αντικαθιστά το κρέας.

Συστατικά: φιστικόψιχες 94%, αλάτι 3%,
αλεύρι σίτου, άμυλο, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, σταθεροποιητής: αραβικό
κόμμι.
Ίσως περιέχει ίχνη από άλλους ξηρούς
καρπούς με κέλυφος, διοξείδιο του θείου,
σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2569kJ/614kcal
Λιπαρά / Fat
43,9 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
7,8 g
of which saturates
26,9 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
5,9 g
of which sugars
3,3 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
18,2 g
Πρωτεΐνες / Protein
0,03 g
Αλάτι / Salt
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Mixed nuts
ψημένα
χωρίς
αλάτι

Το ψήσιμο των ξηρών καρπών έχει ως
σκοπό να βελτιώσει τη γεύση, το άρωμά
τους και την τραγανή υφή τους.
Είναι πλούσιοι σε:
MUFA (μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα - «καλά» λιπαρά)

Φυτικές ίνες
Πρωτεΐνες
Αποτελούν μεγάλη πηγή πολλών
σημαντικών θρεπτικών ουσιών και
αντιοξειδωτικών και είναι εξαιρετικά
υγιεινοί και αποτελούν ένα τέλειο σνακ.

Συστατικά: φιστικόψιχες, ρεβύθια,
φουντουκόψιχες, χαλεπιάνα σε κέλυφος,
αμυγδαλόψιχες, κάσιους, ψίχες
κολοκυθόσπορου, άμυλο αραβόσιτου,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
σταθεροποιητής: αραβικό κόμμι. Ίσως
περιέχει ίχνη από άλλους καρπούς με
κέλυφος, γλουτένη, διοξείδιο του θείου,
σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2456kJ/588kcal
Λιπαρά / Fat
51,5 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
7,5 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
20,1 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
4,2 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
6,7 g
Πρωτεΐνες / Protein
20,1 g
Αλάτι / Salt
0,02 g
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Trail Mixes
ED

D
NO ADA
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Η ποικιλία από αποξηραμένα φρούτα
και ξηρούς καρπούς, μας δημιουργούν
ένα μοναδικό και υγιεινό σνακ χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη, συσκευασμένα
σε προστατευτική ατμόσφαιρα
διατηρώντας όλες τις ευεργετικές
ιδιότητες που μπορούν να προσφέρουν
για την υγεία.
Είναι πλούσια σε:

Πρωτεΐνη
Βιταμίνες
Φυτικές ίνες
Άλατα
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Φρούτα
του δάσους
με ξηρούς
καρπούς

Ta αποξηραμένα φρούτα παρέχουν
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως
φυτικές ίνες , κάλιο και
αντιοξειδωτικά . Σχετίζονται λοιπόν
με την προαγωγή της υγείας. Τόσο οι
ξηροί καρποί όσο και τα αποξηραμένα
φρούτα μπορούν να καταναλωθούν ως
σνακ, πάνω από τα δημητριακά, μέσα στο
γιαούρτι, στις σαλάτες και στα ζυμαρικά
και να μας δώσουν πολλά σημαντικά
οφέλη για την υγεία.

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(μάνγκο, χρυσόμηλα, αλεύρι ρυζιού,
συντηρητικό: διοξείδιο του θείου),
αμυγδαλόψιχες, καρυδόψιχες, ψίχες
κολοκυθόσπορου. Ίσως περιέχει ίχνη από
αραχίδες, άλλους καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1942kJ/463kcal
Λιπαρά / Fat
29,5 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
3,0 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
40,3 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
27,6 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
10,7 g
Πρωτεΐνες / Protein
13,0 g
Αλάτι / Salt
0,04 g
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Μούρα
με ξηρούς
καρπούς

Η ποικιλία από αποξηραμένα φρούτα
και ξηρούς καρπούς, μας δημιουργούν
ένα μοναδικό και υγιεινό σνακ χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη, συσκευασμένα σε
προστατευτική ατμόσφαιρα διατηρώντας
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που
μπορούν να προσφέρουν για την υγεία.

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(κράνμπερις, σταφίδες, μούρα
γκότζι, χυμός συμπυκνωμένου μήλου,
ηλιανθέλαιο, συντηρητικό: διοξείδιο του
θείου), αμυγδαλόψιχες, κάσιους, ψίχες
κολοκυθόσπορου. Ίσως περιέχει ίχνη από
αραχίδες, άλλους καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1791kJ/427kcal
Λιπαρά / Fat
20,4 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
2,6 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
52,1 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
35,1 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
4,4 g
Πρωτεΐνες / Protein
11,8 g
Αλάτι / Salt
0,14 g
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Εκλεκτό
κόκτεϊλ
ξηρών
καρπών και
φρούτων

Η ποικιλία από αποξηραμένα φρούτα
και ξηρούς καρπούς περιλαμβάνει

Αμύγδαλα
Καρύδια
Φουντούκια
Ψίχα κολοκύθας
Κασιους
Σταφίδες
Κ ρανμπερις
Κιοφτέρι
Προσφέρει μια τεράστια ποικιλία
γεύσεων, πλούσια σε θρεπτικές ουσίες
όπως πρωτεΐνη , φυτικές ίνες ,
βιταμίνες και άλατα .

Συστατικά: αμυγδαλόψιχες, σταφίδες,
αποξηραμένα κράνμπερις (κράνμπερις,
συμπυκνωμένος χυμός μήλου,
ηλιανθέλαιο), κάσιους, καρυδόψιχες,
φουντουκόψιχες, κιοφτέρια (χυμός
σταφυλιού, σιτάλευρο, ροδόσταγμα),
ψίχες κολοκυθόσπορου, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου. Ίσως περιέχει ίχνη
από αραχίδες, άλλους καρπούς με
κέλυφος, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1889kJ/451kcal
Λιπαρά / Fat
29,4 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
2,9 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
42,4 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
26,8 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
7,9 g
Πρωτεΐνες / Protein
13,2 g
Αλάτι / Salt
0,03 g
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Μάνγκο με
χρυσόμηλο
& ξηρούς
καρπούς

Τα οφέλη των ξηρών καρπών και των
αποξηραμένων φρούτων μπορούν να
συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας
μας και στην πρόληψη ορισμένων
ασθενειών όταν συμπεριλαμβάνονται
τακτικά στις διατροφικές μας
συνήθειες.
Ο συνδυασμός των ξηρών καρπών
και των αποξηραμένων φρούτων μας
προστατεύουν από την καρδιαγγειακή
νόσο , το διαβήτη (τύπου 2), τη
γαστρεντερική δυσλειτουργία , την
οστεοπόρωση καθώς επίσης γίνεται
καλύτερα έλεγχος βάρους .

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(λευκά μούρα (mulberries), κράνμπερις,
χρυσά μούρα (physalis), μούρα γκότζι,
σταφίδες, καρύδα, ηλιανθέλαιο,
συμπυκνωμένος χυμός μήλου,
συντηρητικό: διοξείδιο του θείου),
αμυγδαλόψιχες, φουντουκόψιχες. Ίσως
περιέχει ίχνη από αραχίδες, άλλους
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1816kJ/434kcal
Λιπαρά / Fat
20,6 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
7,6 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
55,4 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
37,8 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
9,3 g
Πρωτεΐνες / Protein
8,4 g
Αλάτι / Salt
0,12 g
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Τροπικά
φρούτα με
αμύγδαλα

Άμεση ενέργεια στην άσκηση! Ο απλός
και υγιεινός μας συνδυασμός, χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη, που αποτελείτε από
Αμύγδαλα και Σταφίδες, αποτελεί στον
ιδανικότερο σύντροφο κάθε τύπου
αθλητή!
Αποτελεί πλούσια πηγή από Μαγνήσιο ,
Κάλιο , Ασβέστιο , Φώσφορο , Φυτικές
ίνες και Πρωτεΐνες , όπου μπορεί να
κρατήσει και να αντικαταστήσει την
χαμένη σας ενέργεια, πριν και μετά την
άσκηση!

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Αμύγδαλα
Σταφίδες

Συστατικά: φιστικόψιχες
(φιστικόψιχες, αλάτι, αραβοσιτέλαιο),
σταφίδες (σταφίδες, ηλιανθέλαιο,
συντηρητικό: διοξείδιο του θείου).
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1813kJ/431kcal
Λιπαρά / Fat
22,8 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
1,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
53,7 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
36,0 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
10,3 g
Πρωτεΐνες / Protein
15,1 g
Αλάτι / Salt
0,03 g
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Flavoured Nuts
Κάσιους
με γεύση
πίτσα

Απίστευτη αίσθηση με μόλις ένα
άγγιγμα στη γεύση, εξάλλου δεν
είναι περίεργο που αυτά τα Κάσιους
πίτσας είναι μοναδικά! Ψημένα στην
εντέλεια, τα κάσιους εμπλουτίζονται
από την απολαυστική γεύση πίτσας,
χωρίς MSG (ενισχυτικό γεύσης),
παράγοντας εξωφρενική έκρηξη στη
γεύση!
Αν ψάχνετε για ένα απίστευτα νόστιμο
και υγιεινό σνακ, αυτά τα λαχταριστά
Κάσιους είναι μια εξαιρετική επιλογή!!
Είναι πλούσια σε:

Πρωτεΐνη
MUFA (μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα - «καλά» λιπαρά)

Συστατικά: κάσιους 90%, γεύση πίτσα
3% (αλάτι, μαλτοδεξτρίνη, κρεμμύδι,
ντομάτα, σκόρδο, μαϊντανό, ρίγανη,
δεντρολίβανο, αρωματικές ύλες, ζάχαρη,
ενισχυτικά γεύσης: όξινο γλουταμινικό
νάτριο, γουανιλικό δινάτριο, ινοσινικό
δινάτριο, άμυλο αραβοσίτου, τυρί,
χρωστική ουσία: εκχύλισμα πάπρικας),
σιτάλευρο (γλουτένη), τροποποιημένο
άμυλο, υγροσκοπικό μέσο: σορβιτόλη,
αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2190kJ/523kcal
Λιπαρά / Fat
39,7 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
3,4 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
32,7 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
6,9 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
16,6 g
Πρωτεΐνες / Protein
27,9 g
Αλάτι / Salt
2,17 g
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Αμύγδαλα
με γεύση
καπνιστού

Κορυφαίας ποιότητας αμύγδαλα με
το καπνιστό άγγιγμα να απογειώνει
τη γεύση, χωρίς MSG (ενισχυτικό
γεύσης), εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά
νόστιμή και λαχταριστή εμπειρία που δεν
θα ξεχάσετε ποτέ.
Με την αλμυρή και μοναδική τους
γεύση, μια χούφτα από καπνιστά
αμύγδαλα θα σας προσφέρουν την
ποσότητα πρωτεΐνης που απαιτείται,
κατατάσσοντας τα, ως μία από τις πιο
υγιεινές επιλογές για σνακ, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας.
Είναι πλούσια σε:

Πρωτεΐνη
MUFA (μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα - «καλά» λιπαρά)

Συστατικά: αμυγδαλόψιχα 90%,

γεύση καπνού 3% (αλάτι, σιτάλευρο,

ζάχαρη, ενισχυτικό γεύσης: όξινο
γλουταμινικό νάτριο, κρεμμύδι, μαγιά,
αρωματικές ύλες, υδρολυμένη πρωτεϊνη
σόγιας, αρτύματα καπνιστών τροφίμων,
μπαχαρικά, σκόρδο, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, γαλακτωματοποιητής:
ορθοφωσφορικό ασβέστιο, πάπρικα,
ρίγανη),τροποποιημένο άμυλο,
σιτάλευρο, υγροσκοπικό μέσο:
σορβιτόλη, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2277kJ/544kcal
Λιπαρά / Fat
45,2 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
3,4 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
32,7 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
6,9 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
16,6 g
Πρωτεΐνες / Protein
27,9 g
Αλάτι / Salt
2,17 g
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TRADITIONAL BRITTLE
Ο συνδυασμός και η προσέγγιση
στην Vigan διατροφή, μας έφερε πιο
κοντά στο να δημιουργήσουμε ένα
παστελάκι, τραγανό και εύγευστο.
Ιδανικό και πάνω απ όλα υγιεινό για την
καθημερινή διατροφή.

Xωρίς πρόσθετη ζάχαρη
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Παραδοσιακό παστελλάκι με φρέσκα
φιστίκια, γλυκαντικά, σουσάμι, χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη, δημιουργούν ένα
ιδανικό γλυκό τραγανό σνακ.
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Μια καινοτόμα ιδέα στην κατηγορία
Toppings, είναι οι εύκολες και πρόσθετες
επιλογές για την υγιεινή διατροφή μας με
απολαυστικές γεύσεις.
Απολαμβάνοντας κορυφαίας
ποιότητας ξηρούς καρπούς και
αποξηραμένων φρούτων σε έτοιμα
μείγματα, εξοικονομώντας χρόνο
και χρήμα.
Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
Μείγματα που ικανοποιούν τις
ανάγκες υγείας των καταναλωτών.
Καλά ερευνημένες συνταγές με βάση
τις τρέχουσες τάσεις και τις προτιμήσεις
των καταναλωτών.
Συσκευασμένα σε προστατευτική
ατμόσφαιρα διατηρώντας την φρεσκάδα.
Κατάλληλο για χορτοφάγους.
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Μείγμα για
πράσινη
σαλάτα

2 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Καρύδι
Ντομάτα
Πινόλι
Ηλιόσπορο
Κολοκυθόσπορο
Σταφίδα

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(ντομάτα, σταφίδες, ηλιανθέλαιο,
αλάτι, συντηρητικά: διοξείδιο του θείου,
σορβικό κάλιο), καρυδόψιχες, ψίχες
κολοκυθόσπορου, ψίχες ηλιόσπορου,
πινόλια. Ίσως περιέχει ίχνη από
αραχίδες, άλλους καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1938kJ/462kcal
Λιπαρά / Fat
36,2 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
3,9 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
24,5 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
14,9 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
8,0 g
Πρωτεΐνες / Protein
15,0 g
Αλάτι / Salt
0,17 g
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Μείγμα για
σαλάτα με
μαρούλι

2 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Φουντούκι
Μήλο
Ηλιόσπορο
Κ ράνμπερι
Σταφίδα

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(κράνμπερις, μήλο, σταφίδες,
συμπυκνωμένος χυμός μήλου,
ηλιανθέλαιο, συντηρητικό: διοξείδιο
του θείου), φουντουκόψιχες, ψίχες
ηλιόσπορου. Ίσως περιέχει ίχνη από
αραχίδες, άλλους καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1819kJ/434kcal
Λιπαρά / Fat
24,9 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
2,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
46,0 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
37,5 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
7,7 g
Πρωτεΐνες / Protein
9,3 g
Αλάτι / Salt
0,05 g
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Μείγμα για
σαλάτα με
ρόκα

2 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Καρύδι
Σύκο
Κ ράνμπερι

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(σύκα, κράνμπερις, συμπυκνωμένο
χυμό μήλου, ηλιανθέλαιο, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου ), καρυδόψιχες. Ίσως
περιέχει ίχνη από αραχίδες, άλλους
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1564kJ/373kcal
Λιπαρά / Fat
18,9 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
1,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
45,8 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
35,9 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
7,5 g
Πρωτεΐνες / Protein
5,3 g
Αλάτι / Salt
0,06 g
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Μείγμα
ξηρών
καρπών &
αποξηραμένων
φρούτων με
γκρανόλα
για γιαούρτι

4 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Γκρανόλα
Αμύγδαλο
Μούρα Γκόζι
Κ ράνμπερι

Συστατικά: γκρανόλα (granola)
(βρώμη, καλαμπόκι, αλεύρι ρυζιού,
ινουλίνη, καρύδα, αλάτι), αποξηραμένα
φρούτα (κράνμπερις, μούρα γκότζι,
συμπυκνωμένος χυμός μήλου,
ηλιανθέλαιο, συντηρητικό: διοξείδιο του
θείου), αμυγδαλόψιχες. Ίσως περιέχει
ίχνη από αραχίδες, άλλους καρπούς με
κέλυφος, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1677kJ/399kcal
Λιπαρά / Fat
13,2 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
1,6 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
61,8 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
12,4 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
9,3 g
Πρωτεΐνες / Protein
11,0 g
Αλάτι / Salt
0,23 g
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Μείγμα
ξηρών
καρπών &
αποξηραμένων
φρούτων
με βρώμη
για γιαούρτι

4 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Βρώμη
Φουντούκι
Βερίκοκο
Σταφίδα

Συστατικά: μείγμα δημητριακών
(κριθάρι, βρώμη, σιτάρι), αποξηραμένα
φρούτα (σταφίδες, βερίκοκα,
ηλιανθέλαιο, αλεύρι ρυζιού, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου), φουντοκόψιχες.
Ίσως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
άλλους καρπούς με κέλυφος, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1608kJ/382kcal
Λιπαρά / Fat
10,7 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
1,0 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
61,2 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
25,5 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
7,6 g
Πρωτεΐνες / Protein
8,3 g
Αλάτι / Salt
0,07 g
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Μείγμα
ξηρών
καρπών και
αποξηραμένων
φρούτων
με μαύρη
σοκολάτα για
δημητριακά

3 μερίδες ανά 100g

Πλούσιο σε εδώδιμες ίνες
Μαύρη σοκολάτα
Αμύγδαλο
Φουντούκι
Μπανάνα
Καρύδα

Συστατικά: μαύρη σοκολάτα (ζάχαρη, μάζα
κακάο, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας,
Ε 476, αρωματική ύλη βανιλλίνης, στερεά
κακάο: 48% τουλάχιστον), αποξηραμένα
φρούτα (καρύδα, μπανάνα, λάδι καρύδας,
ζάχαρη, αρωματική ύλη μπανάνας),
αμυγδαλόψιχες, φουντοκόψιχες. Ίσως
περιέχει ίχνη από αραχίδες, άλλους
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, διοξείδιο
του θείου, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
2000kJ/480kcal
Ενέργεια / Energy
36,2 g
Λιπαρά / Fat
εκ των οποίων κορεσμένα /
19,1 g
of which saturates
33,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
25,5 g
of which sugars
8,6 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
10,2 g
Πρωτεΐνες / Protein
0,03 g
Αλάτι / Salt
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Μείγμα
αμυγδάλων
και
αποξηραμένων
φρούτων για
δημητριακά

3 μερίδες ανά 100g

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Αμύγδαλο
Μάνγκο

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(βερίκοκα, σταφίδες, μάνγκο, καρύδα,
αλεύρι ρυζιού, ηλιανθέλαιο, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου), αμυγδαλόψιχες.
Ίσως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
άλλους καρπούς με κέλυφος, γλουτένη,
σόγια, σουσάμι, γάλα.

Βερίκοκο
Καρύδα
Σταφίδα

Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1706kJ/407kcal
Λιπαρά / Fat
18,2 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
8,4 g
of which saturates
53,2 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
40,5 g
of which sugars
11,2 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
9,4 g
Πρωτεΐνες / Protein
0,06 g
Αλάτι / Salt
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Διατηρώντας την ποιότητα και την
υφή του ωμού καρπού μπορείς να
απορροφήσεις όλα τα οφέλη που μας
δίνουν οι ωμοί καρποί για την υγεία.
Οι ωμοί καρποί κατατάσσονται στα
πιο υγιεινά σνακ που μπορούμε να
εντάξουμε για τη διατροφή μας.

Χωρίς ζάχαρη
Χωρίς συντηρητικά
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Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Προσθέστε τα σε
μπισκότα και στα
δημητριακά σας.

Καρύδι

Καρύδι Βραζιλίας
Αμύγδαλο
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Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Φιστίκι

Ψiχα χαλεπιανού

Κάσιους
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Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Κοκτέιλ ωμών
ξηρών καρπών

Καλαμπόκι

Φουντούκι
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Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Ψίχα ηλιόσπορου

Πινόλια

Είναι πλούσια σε:

Φωσφόρο
Κάλιο
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Περιέχει καλές ποσότητες

βιταμίνης Ε η οποία μπορεί να

ενισχύσει την αντιοξειδωτική
ικανότητα του οργανισμού μας.

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Τα χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά
σε συνδυασμό με λαχανικά και κρέας
για τον εμπλουτισμό των πιάτων με
μονοακόρεστα λιπαρά («καλά λιπαρά»
που βοηθούν στην μείωση της κακής και
στην αύξηση της καλής χοληστερόλης ).
Περιέχουν σημαντικές ποσότητες
αμινοξέων (βασικών δομικών
συστατικών της πρωτεΐνης).
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Όλα ξεκινούν από τα αποξηραμένα
μας φρούτα, συσκευασμένα
σε προστατευτική ατμόσφαιρα,
διατηρώντας όλα τα οφέλη τους
για την υγεία, για μια καλύτερη και
ισορροπημένη διατροφή.

Χωρίς ζάχαρη
Χωρίς συντηρητικά
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Αποξηραμένα
σύκα

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Τα σύκα είναι πολύ θρεπτικά φρούτα και
μπορούν να αποτελέσουν μέρος της
καθημερινής διατροφής είτε ως σνακ
είτε ως προσθήκη σε σαλάτες, μπάρες
δημητριακών και πλήθος άλλων συνταγών.
Είναι πλούσια σε:

Μαγνήσιο
Εδώδιμες ίνες
Βιταμίνες
Αντιοξειδωτικά
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Τα αποξηραμένα σύκα είναι πλούσια
σε μαγνήσιο, το οποίο είναι απαραίτητο
για την παραγωγή ενέργειας και την
φυσιολογική λειτουργία των μυών.
Αποτελούν ένα καλό σνακ ακόμα και για
μετά τη φυσική άσκηση.

Συστατικά: σύκα, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου.
Ίσως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1097kJ/260kcal
Λιπαρά / Fat
1,2g
εκ των οποίων κορεσμένα /
0,3g
of which saturates
55,4g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
44,0g
of which sugars
8,8g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
2,4g
Πρωτεΐνες / Protein
<0,06g
Αλάτι / Salt
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Αποξηραμένα
δαμάσκηνα

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Χωρίς λιπαρά
Τα ξηρά δαμάσκηνα αποτελούν χρήσιμη
τροφή τόσο στην καθημερινή μας
διατροφή μας όσο και κατά την περίοδο
δίαιτας καθώς μας γεμίζουν ενέργεια και
μας βοηθούν να αποφύγουμε υψηλές
θερμίδες. Είναι πλούσια σε:

Κάλιο
Εδώδιμές ίνες
Αντιοξειδωτικά
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα αποτελούν
μέρος των λειτουργικών τροφών (functional
foods) μιας και έχουν θετικές επιδράσεις
στη λειτουργία του μεταβολισμού και
γενικότερα στην υγεία του ανθρώπινου
οργανισμού.

Συντείνουν στην πρόληψη

καρδιοπαθειών , του καρκίνου και της
οστεοπόρωσης .
Συστατικά: δαμάσκηνα (χωρίς
κουκούτσι), συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
διοξείδιο του θείου. Ίσως περιέχει ίχνη
από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
930kJ/221kcal
Λιπαρά / Fat
<0,3g
εκ των οποίων κορεσμένα /
<0,3g
of which saturates
48,8g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
29,0g
of which sugars
7,9g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
2,4g
Πρωτεΐνες / Protein
0,13g
Αλάτι / Salt
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Αποξηραμένοι
χουρμάδες

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Χωρίς λιπαρά
Οι αποξηραμένοι χουρμάδες είναι πλούσιοι σε:

Κάλιο
Εδώδιμές ίνες

Οφέλη σε μια ισορροπημένου τύπου δίαιτα:
Συντείνουν στην καλή λειτουργία της καρδίας, της αρτηριακής
πίεσης και του μεταβολισμού.
Οι διαλυτές φυτικές ίνες “τραβάνε” νερό από τον πεπτικό σας
σωλήνα, γι’ αυτό και είναι εξαιρετική επιλογή εάν ταλαιπωρείστε
από δυσκοιλιότητα. Επίσης τα φοινίκια θα σας βοηθήσουν αν
παρουσιάσετε διάρροια, επειδή εξισορροπούν τη λειτουργία του
πεπτικού σωλήνα. Τρία φοινίκια τη μέρα είναι επίσης η λύση εάν
ταλαιπωρείστε από δυσκοιλιότητα καθώς εξισορροπούν τα καλά
βακτήρια στο πεπτικό σας.
Οι απoξηραμένοι χουρμάδες περιέχουν 15 είδη ανόργανων
στοιχείων και αλάτων, καλή ποσότητα εδώδιμων ινών καθώς και
τουλάχιστον 6 βιταμίνες οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία
του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των
πρωτεϊνών.

Συστατικά: χουρμάδες (χωρίς
κουκούτσι), συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
διοξείδιο του θείου. Ίσως περιέχει ίχνη
από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1215kJ/287kcal
Λιπαρά / Fat
<0,3g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
<0,3g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
64,8g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
59,2g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
9,1g
Πρωτεΐνες / Protein
2,4g
Αλάτι / Salt
<0,02g
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Αποξηραμένα
δαμάσκηνα

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Το βερίκοκο είναι ένα από τα πιο θρεπτικά
αποξηραμένα φρούτα, με καλή πηγή
φυτικών ινών, χωρίς αλάτι, λιπαρά και
χρωστικές ουσίες, αφού μας εξασφαλίζει
ένα καθημερινό, θρεπτικό σνακ. Είναι
πλούσια σε:

Σίδηρο
Βιταμίνη Α, C
Αντιοξειδωτικά
Κυτταρίνη
Φυσικά σάκχαρα
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Περιέχουν αντιοξειδωτικά, κάλιο και
φυτικές ίνες βοηθώντας έτσι στην βελτίωση
της όρασης και στην καλή υγεία της
καρδίας.

Συστατικά: βερίκοκα, συντηρητικό:

διοξείδιο του θείου.
Ίσως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1096kJ/258kcal
Λιπαρά / Fat
<0,3g
εκ των οποίων κορεσμένα /
<0,1g
of which saturates
59,9g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
50,3g
of which sugars
4,2g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
2,6g
Πρωτεΐνες / Protein
<0,02g
Αλάτι / Salt
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Αποξηραμένα
μούρα Γκότζι

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Ανήκουν στην κατηγορία των Super foods
αφού καταναλώνοντας τα κανείς σε
μικρή ποσότητα, μπορεί να λάβει πολλά
θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά με
λίγες συγκριτικά θερμίδες. και αποτελούν
εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, είναι πλούσια
σε σίδηρο, ο οποίος συμβάλλει στη
μείωση της κούρασης και της κόπωσης.
Είναι πλούσια σε:

Φυτικές ίνες

Βιταμίνη C

Σίδηρο

Αντιοξειδωτικά
Αμινοξέα

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Η θρεπτική αξία των Μούρων Γκοτζι
είναι αντιστρόφως ανάλογης της
θερμιδικής του απόδοσης. Είναι χαμηλά σε
θερμίδες και λιπαρά, είναι εξαιρετική πηγή
φυτικών ινών και αποτελούν μια «βόμβα»
αντιοξειδωτικών, περιέχοντας ένα ευρύ

φάσμα φυτοθρεπτικών συστατικών, με
σημαντική περιεκτικότητα σε περισσότερες
από 20 διαφορετικές βιταμίνες, μέταλλα
και ιχνοστοιχεία, καθώς σημαντικές
ποσότητες από τα 9 απαραίτητα αμινοξέα.

Συστατικά: μούρα γκότζι, συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου.
Ίσως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1271kJ/299kcal
Λιπαρά / Fat
<0,3g
εκ των οποίων κορεσμένα /
<0,1g
of which saturates
61,8g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
42,4g
of which sugars
2,3g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
11,9g
Πρωτεΐνες / Protein
1,30g
Αλάτι / Salt
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Αποξηραμένα
κράνμπερις

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Παρέχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών
και συμβάλλει στην προστασία από ευρύ
φάσμα παθήσεων, ενώ παράλληλα είναι
«φτωχό» σε θερμίδες. Είναι πλούσια σε:

Κάλιο
Εδώδιμές ίνες
Αντιοξειδωτικά
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:

Πρόληψη καρδιοπαθειών
Πρόληψη καρκίνου
Πρόληψη ουρολοιμώξεων
Λόγω της γλυκιάς τους γεύσης και
της πολύ χαμηλής τους σύστασης σε
κορεσμένα λιπαρά, τα αποξηραμένα
κράνμπερις μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στη ζαχαροπλαστική και στα δημητριακά

χωρίς την προσθήκη επιπλέον ζάχαρης.
Βάζουμε τα αποξηραμένα κράνμπερις
σε σαλάτες και δημητριακά ενισχύοντας
την αντιοξειδωτική δράση των φαγητών και
το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Συστατικά: κράνμπερις,
συμπυκνωμένος χυμός μήλου,
ηλιανθέλαιο. Ισως περιέχει ίχνη από
αραχίδες, καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, διοξείδιο του θείου, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1394kJ/333kcal
Λιπαρά / Fat
0,5g
εκ των οποίων κορεσμένα /
<0,1g
of which saturates
76,7g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
58,4g
of which sugars
4,0g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
1,5g
Πρωτεΐνες / Protein
0,05g
Αλάτι / Salt

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Αποξηραμένος
ανανάς

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Είναι εξαιρετική επιλογή για εκείνους που
δεν θέλουν ή δεν επιτρέπεται η ζάχαρη
στην καθημερινότητά τους, όπως οι
άνθρωποι που πάσχουν από Διαβήτη. Ο
αφυδατωμένος ανανάς χωρίς ζάχαρη
καταναλώνεται πολύ ευχάριστα, ως
καθημερινό σνακ. Είναι πλούσιος σε:

Βιταμίνες Α,C,E

Νάτριο

Ασβέστιο

Κάλιο

Φώσφορο

Χαλκό

Σίδηρο

Εδώδιμες ίνες

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Θεωρείται μία από τις καλύτερες τροφές
για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας,
καθώς αποτρέπει την κατακράτηση υγρών.
Ο αφυδατωμένος ανανάς δεν έχει
προσθήκη ζάχαρης, αλλά η γεύση του

είναι γεμάτη και χαρακτηριστική.

Συστατικά: ανανάς, συντηρητικό:

διοξείδιο του θείου.
Ισως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1424kJ/336kcal
Λιπαρά / Fat
0,6g
εκ των οποίων κορεσμένα /
0g
of which saturates
74,6g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
72,1g
of which sugars
9,9g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
1,5g
Πρωτεΐνες / Protein
0,02g
Αλάτι / Salt

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Αποξηραμένο
μάνγκο

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Το μάνγκο είναι ένα φρούτο με μεγάλη θρεπτική αξία, πλούσιο σε
φυτικές ίνες και ιδιαίτερα χορταστικό, χωρίς να μας φορτώνει με
πολλές θερμίδες. Το αποξηραμένα μάνγκο δεν έχει προσθήκη
ζάχαρης και η γεύση του είναι χαρακτηριστικά γλυκόξινη και
νόστιμη. Είναι πλούσια σε:

Βιταμίνη C

Ασβέστιο

Φυτικές ίνες

Σίδηρο

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, θρέφει την επιδερμίδα και
συμβάλλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση της ακμής
Διευκολύνει την πέψη και βοηθούν σε περιπτώσεις
δυσκοιλιότητας. Οι φυτικές ίνες βοηθούν τελικά και στην απώλεια
βάρους
Βοηθάει τα οστά να διατηρούνται γερά
Είναι επίσης καλή πηγή σεληνίου, το οποίο διατηρεί υγιή την
καρδιά και βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος
Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος
Θεωρείται ότι έχει αφροδισιακές ιδιότητες
Το μάνγκο είναι επίσης πλούσιο σε ένα άλλο καροτενοειδές
που ονομάζεται λυκοπένιο, το οποίο είναι επίσης ένα ισχυρό

αντιοξειδωτικό και απαραίτητο για την
προστασία των κυττάρων, αλλά και την
καταστολή της ανάπτυξης όγκων.

Συστατικά: μάνγκο, συντηρητικό:

διοξείδιο του θείου.
Ισως περιέχει ίχνη από αραχίδες,
καρπούς με κέλυφος, γλουτένη, σόγια,
σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1395kJ/329kcal
Λιπαρά / Fat
1,0g
εκ των οποίων κορεσμένα /
0g
of which saturates
73,0g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
70,4g
of which sugars
8,1g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
3,0g
Πρωτεΐνες / Protein
0,01g
Αλάτι / Salt

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Αποξηραμένη
φρουτοσαλάτα

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Χωρίς λιπαρά

τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη
θα σας βοηθήσουν αν παρουσιάσετε
διάρροια, επειδή εξισορροπούν τη
λειτουργία του πεπτικού σωλήνα.

Εδώδιμές ίνες

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(ροδάκινο, αχλάδι, βερίκοκο, μήλο,
ανανάς, μάνγκο), συντηρητικό:
διοξείδιο του θείου. Ισως περιέχει ίχνη
από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος,
γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.

Ποικιλία από αποξηραμένα φρούτα χωρίς
ζάχαρη, μας δημιουργούν μια μοναδική
φρουτοσαλάτα, γεμάτη θρεπτικές αξίες και
πολλές γεύσεις. Είναι πλούσια σε:
Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:
Mειώνουν την απορρόφηση λίπους
και βοηθούν τη διαχείριση του
βάρους . Συντείνουν στην μείωση της
χοληστερόλης , στην σταθεροποίηση των
επιπέδων σακχάρου στο αίμα (γλυκόζη),
μειώνουν τον κινδύνο καρδιαγγειακής
νόσου και συμβάλλουν στη διατροφή των

υγιών βακτηρίων του εντέρου.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες “τραβάνε”
νερό από τον πεπτικό σας σωλήνα, γι’
αυτό και είναι εξαιρετική επιλογή εάν
ταλαιπωρείστε από δυσκοιλιότητα. Επίσης

Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1308kJ/310kcal
Λιπαρά / Fat
0,2g
εκ των οποίων κορεσμένα /
0g
of which saturates
67,7g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
59,3g
of which sugars
10,6g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
3,6g
Πρωτεΐνες / Protein
0,15g
Αλάτι / Salt

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Αποξηραμένα
μούρα

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Τα μούρα χωρίς ζάχαρη, έχουν αποδειχθεί
ότι είναι από τις πιο υγιεινές τροφές στον
πλανήτη, προσφέροντας πολλά οφέλη
στον άνθρωπο και την υγεία του, γι’ αυτό το
εντάσσουμε στη καθημερινή μας διατροφή
για καθημερινό σνακ με διάφορους
τρόπους. Είναι πλούσια σε:

Βιταμίνη C
Σίδηρο

Κάλιο

Οφέλη σε μια ισορροπημένου
τύπου δίαιτα:

Καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες
Ρυθμίζουν τη χοληστερόλη
Προστασία από καρδιοπάθειες
Προστασία από καρκίνο

Με εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα
σε αντιοξειδωτικά, προστατεύουν από
διάφορες μορφές καρκίνου, καρδιαγγειακά
νοσήματα, προφυλάσσουν την υγεία του
εντέρου και ενισχύουν τις λειτουργίες
του εγκεφάλου. Εντάξτε τα, λοιπόν, στη

διατροφή σας με διάφορους τρόπους και
επωφεληθείτε από τις ευεργετικές τους
δράσεις.

Συστατικά: αποξηραμένα φρούτα
(κράνμπερις, λευκά μούρα (mulberries),
χρυσά μούρα (physalis), μούρα γκότζι),
συμπυκνωμένος χυμός μήλου, ηλιανθέλαιο,
συντηρητικό: διοξείδιο του θείου. Ισως
περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς με
κέλυφος, γλουτένη, σόγια, σουσάμι, γάλα.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1348kJ/321kcal
Λιπαρά / Fat
1,5g
εκ των οποίων κορεσμένα /
0,4g
of which saturates
68,0g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
50,0g
of which sugars
9,4g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
5,7g
Πρωτεΐνες / Protein
0,37g
Αλάτι / Salt

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.
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