ΓΝΗΣΙΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ

CHIPS
ΠΡΑΣΙΝOY

T RADITION M EETS S CIENCE

Συστατικά: Ξινόµηλο

ΜΗΛΟΥ

Χρόνος Ζωής: Ενα έτος
∆ιατροφική Επισήµανση

100g

Σε έπιασαν «λιγούρες»? Ορίστε ένας απολαυστικός τρόπος να τρως «ένα μήλο την
ημέρα»! Η σακούλα που κρατάς, περιέχει ενάμιση μήλο, κομμένο λεπτές φέτες, ώστε
μόλις το βάλεις στο στόμα σου και το δαγκώσεις, να νιώσεις ότι έχεις κάνει ζαβολιά με
τη δίαιτα σου. Είναι 100% μήλο όμως!

Ενέργεια

1560kJ/368kcal

Λιπαρά

2,0g

Εκ των οποίων κορεσµένα

0,3g

Yδατάνθρακες

85,2g

Χωρίς πρόσθετο αλάτι, ζάχαρη ή να έχει τηγανιστεί, σας παραδίδουμε τραγανές φέτες
μήλου, με υφή που μπορεί να συγκριθεί πιο πολύ με τα chips πατάτας παρά με τα
συνηθισμένα «λαστιχένια» τσιπς μήλου. Παρασκευασμένα από τα πιο ζουμερά μήλα
είναι ένα υγιεινό αλλά ταυτόχρονα απολαυστικό σνακ.

Εκ των οποίων σάκχαρα

80.5g

Η γεύση των chips μας αναδύει ξεκάθαρα την αυθεντική γεύση μήλου που θα έπρεπε
να έχει, χωρίς έξτρα ζάχαρη, άλλα πρόσθετα ή αυτήν την εργοστασιακή γεύση που
μπορεί να έχετε συναντήσει ξανά. Συσκευάζουμε τα chips μήλου μας σε
εγκαταστάσεις όπου δεν επεξεργάζεται φιστίκια ή καρύδια ή άλλα ομοειδή προϊόντα.
Με την εξειδικευμένη μας μέθοδο, καραμελώνουμε τα φυσικά ζάχαρα του φρούτου,
αφαιρώντας του την υγρασία, έχοντας κρατήσει συμπυκνωμένη γεύση του ίδιου του
φρούτου και την τραγανότητα των chips χωρίς να έχουν τηγανιστεί.
Από την ημέρα που ανοιχτεί η συσκευασία, τα τσιπς δεν θα παραμείνουν τραγανά αν
δεν την σφραγίσετε με το ειδικό zip. Η σακούλα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιέχει μια
μερίδα, η οποία είναι δύσκολο να μην καταναλωθεί αμέσως και να μην υπάρχει αυτό
το πρόβλημα.
Λόγω του φυσικού τρόπου παρασκευής μας, υπάρχει πιθανότητα η συσκευασία να
περιέχει ίχνη από κουκούτσια μήλου. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό ξηρό μέρος. Για
μέγιστη τραγανότητα, καταψύξτε τα 3-4 λεπτά πριν ανοίξετε την συσκευασία
Tips
• Ένα υγιεινό γρήγορο σνακ που μπορείτε να έχετε διαθέσιμο για επείγον
ανάγκη σνακ (π.χ. πεθαίνω της πείνας, πρέπει να φάω κάτι ΤΩΡΑ!).
• Υπεροχο σε κομματάκια μέσα σε δημητριακά, γιαούρτι, μούσλι ή
σαλάτες. Επίσης, είναι νόστιμα σε φουρνιστά όπως κέικ ή muffins κτλ.

Πρωτεΐνες
Νάτριο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
• Μέγιστη Τραγανότητα
• Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
• Ιδανικός χρόνος ζωής στο ράφι
• Δεν είναι τηγανισμένα, ψημένα
• 100% Ελληνικό προϊον
Προδιαγραφές

2,2g
<0.10g

Δεδομένα
• Με τις μεθόδους παραγωγής μας,
έχουμε πλήρη έλεγχο της
διαδικασίας ξήρανσης, έτσι σας
παρουσιάζουμε ένα τελικό
προϊόν στο οποίο τα συστατικά
είναι μόνο ο ίδιος ο καρπός.
• Οι Αφλατοξίνες είναι χημικές
ενώσεις που παρουσιάζονται σε
ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα
φρούτα και έχουν χαρακτηριστεί
καρκινογόνα.

• Κατάλληλο για Βίγκανς, χωρίς
γλουτένη, χαμηλά σε
χοληστερόλη και γλυκεμικό
• Χωρίς αλλεργιογόνα / ξηρούς
καρπούς / γαλακτοκομικά προϊόντα • Χημικές αναλύσεις πιστοποιούν
την απουσία αφλατοξινών στα
Χημική Επεξεργασία
τελικά προϊόντα μας.
• Χωρίς πρόσθετα, συντηρητικά
ή σορβικό κάλιο (Ε220)
• Χωρίς Αφλατοξίνες και HMF

• Δοκιμάστε το με το αγαπημένο σας παγωμένο ποτό.
• Ενδείκνυνται για απλινιστές, ορειβάτες και αθλητές που θέλουν ένα
ελαφρύ υγιεινό σνακ.
• Ιδανικό για να το πάρεις μαζί σου στη δουλειά, στην προπόνηση, ταξίδι,
κ και για δεκατιανό στο σχολείο.
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