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Τσαµπί Αποξηραµένου Σταφυλιού

ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

Χρόνος Ζωής: Ενα έτος
∆ιατροφική Επισήµανση

100g

Ενέργεια

Προκαλώντας την έκπληξη σε όποια χώρα του πλανήτη κι αν έχει συστηθεί,
όλοι συμφωνούν πως Αποξηραμένο Τσαμπί Σταφυλιού είναι μια σπάνια
λιχουδιά.

256kcal

Λιπαρά

0,2g

Εκ των οποίων κορεσµένα

0,1g

Yδατάνθρακες

62,7g

Κομμένα στο ζενίθ της ωρίμανσής τους, αυτά τα Κορινθιακά τσαμπιά
Σουλτανίνας είναι πιο φουσκωμένα, με περισσότερη σάρκα και πιο γλυκά από
τις συνηθισμένες σταφίδες. Χωρίς πρόσθετα, το επιτυγχάνουμε αυτό
κρατώντας το φρούτο σε ημίξερη μορφή, όσο είναι ακόμα ζωντανό και
ζουμερό. Κάθε τσαμπί έχει κοπεί και έχει πλυθεί προσεκτικά με το χέρι, και έχει
τοποθετηθεί στα εξειδικευμένα ξηραντήριά μας μέχρι να συσκευαστεί ένα
ένα.

Εκ των οποίων σάκχαρα

60,3g

Πρωτεΐνες

1,2g

Νάτριο

0.12g

Χωρίς κουκούτσι, μεγάλου μεγέθους και πλούσια σε σίδηρο και γεύση, αυτά
τα Τσαμπιά Αποξηραμένου Σταφυλιού είναι η καινοτόμα πρόταση
σερβιρίσματος και διακόσμησης πολλών επαγγελματιών του χώρου
της εστίασης. Πιστεύουμε ότι θα τα λατρέψετε!
Tips
• Προσθέστε κύρος στο πλατό τυριών σας και σε πιάτα με φρούτα.
• Συνοδέψτε το επιδόρπιο σας με ένα πιατάκι με ένα τσαμπί
σταφυλιού μέσα.
• Συνδυάστε το υπέροχα με ένα ωραίο ποτήρι κρασί
• Σερβίρετε το ως σνάκ υψηλής ενέργειας.
• Ιδανικό για διακόσμηση που τρώγεται, σε κέικ καρότου ή
σταφίδας, ακόμα και σοκολάτας.
• Δώστε το άφοβα στο παιδί σας για να το πάρει στο σχολείο. Είναι
καθαρό σταφύλι!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
• Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
• Μέγιστη διατήρηση
υγρασίας και γεύσης
• Μέγιστη συντήρηση
οργανοληπτικών συστατικών
Προδιαγραφές
• Ελεγχόμενη διαδικασία ξήρανσης
• 100% Φυσικό Ελληνικό Προϊόν
• Χωρίς αλλεργιογόνα / ξηρούς
καρπούς / γαλακτοκομικά προϊόντα
Χημική Επεξεργασία
• Χωρίς χημικά
• Χωρίς συντηρητικά
• Χωρίς άλλα πρόσθετα
• Χωρίς Αφλατοξίνες
• Χωρίς HMF

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
• Χημικές αναλύσεις πιστοποιούν
την απουσία αφλατοξινών στα
τελικά προϊόντα μας.
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