
Musli pełnoziarniste z Peronin Orange / Peronin Orange High Tech Wholegrain Muesli

specyfikacja produktu / Data Sheet

PL / EN

Produkt / Product

Waga netto / Net weight

Ilosc wody / Added water

numer artykulu / Item number

Gotowa potrawa / Ready quantity

Skladniki / Ingredients

Alergeny / Allergens

Przyrzadzanie / Directions

Srednia wartosc odzywcza na 100 g suchego produktu / Average nutritional values per 100 g dried product

Błonnik pokarmowy / Fibre

kJ/kcal / kJ/kcal

Weglowodany / Carbohydrates

Tluszcz / Fat

Musli pełnoziarniste z Peronin Orange

200g

płatki owsiane, 20% płatki pszenne pełnoziarniste, mleko w proszku, 
maltodekstryna, cukier, rodzynki, białko mleka, płatki kukurydziane, tłuszcz 
roślinny (tluszcz palmowy, olej kokosowy), nasiona słonecznika, migdały, 
truskawki, ananas, posypka orzechowa, koncentrat soku pomarańczowego, 
środek zakwaszający: kwas cytrynowy, mieszanka materiałów mineralnych 
(dwuwodzian cytrynianu trójsodowego, chlorek sodu, cytrynian trójpotasu, węglan 
wapnia, wodorowęglan magnezu), barwiący koncentrat z krokosza, aromat 
naturalny, mieszanka witamin (cukier mleka, witamina C, amid kwasu 
nikotynowego, witamina E, pantotenian D-wapnia, witamina B6, witamina B2, 
witamina B1, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), barwiący proszek z 
czerwonego buraka

200ml

400g

8019386

zawiera gluten, laktoza, mleko, owoce łupinowe

Fill the bag up to the maximum filling line (200 ml) with cold or lukewarm water.

1688/402

5,3 g

60,0 g

contains gluten, Lactose, Milk, Shelled fruits

Zimną lub letnią wodę wlać do linii napełnienia (200 ml) bezpośrednio do 
pojemnika.

Oat flakes, 20% whole grain wheat flour, milk powder, maltodextrin, sugar, 
sultanas, milk protein, cornflakes, vegetable fat (palm oil, coconut oil), sunflower 
seeds, flaked almonds, strawberries, pineapple, hazelnut brittle, orange juice 
concentrate, acidifying agent: citric acid; mixed mineral nutrients (trisodium citrate 
dihydrate, sodium chloride, tripotassium citrate, calcium carbonate, magnesium 
hydroxide carbonate); colouring safflower concentrate, natural flavouring, vitamin 
mixture (lactose, vitamin C, nicotinic acid amide, vitamin E, d-calcium 
pantothenate, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folic acid, biotin, vitamin B12), 
colouring beetroot powder

Peronin Orange High Tech Wholegrain Muesli

EAN-Code / EAN-Code 4015753193868

11,0 g

z tego nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturated fatt 6,2 g

w tym cukry / of which sugar 22,0 g

Bialko / Protein 14,0 g

Sól / Salt 0,3 g

Należy spożyć przed upływem / Best 

before

36 miesięcy od daty produkcji

36 months after production date
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