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Allsidig Bakemix uten gluten og sukker
Med Bakemix er det enkelt å få til vellykket bakst uten gluten og sukker. Resultatet blir luftig og godt,
og alle kan kose seg med god samvittighet.
Bakemix er en nøytral miks som er moderat søtet, noe som gjør den anvendelig til mange ulike
typer bakst. Tilsett dine favorittsmaker og lag sjokoladekake, cupcakes, muffins, scones, vafler,
lapper -mulighetene er mange. Tips: Bakemix er spesielt godt egnet til sukkerbrød.
Bakemix er laget med naturlig sunne ingredienser, og har rikelig med fiber og protein. Miksen
inneholder lite stivelse, og er bedre balansert enn andre glutenfrie kakemikser på markedet.

Næringsinnhold per 100 g ferdig kake
Per 100 g ferdig vare

kcal

protein

karbohydrat

sukker

fett

fiber

Bakemix

249

10

10

0

16

7

Bakemix tilberedt med kesam

153

11

10

1

4

7

Snitt ordinære kakemikser

361

4

52

34

15

1

Bakemix kan kjøpes i alle landets helsekostbutikker og vår nettbutikk. Veiledende utsalgspris er 65,Ta gjerne kontakt dersom du ønsker prøver eller mer informasjon.

Om Funksjonell Mat
Funksjonell Mat AS utvikler og markedsfører matvarer som gjør det lettere å spise sunt uten å ofre den gode smaken.
Vi tilbyr gode og naturlige erstatninger uten sukker og hvetemel.
Kontaktperson: Monika Danielsen, monika@funksjonellmat.no - telefon: 21 89 98 04
Produktbilder kan lastes ned fra www.funksjonellmat.no/presse/

Flere av våre sunnere bakemikser:
Sunnere sjokoladekakemiks

Sunnere Ostekake

Saftig sjokoladekake uten tilsatt sukker.
Kun 113 kalorier per kakestykke (50 g)

Nydelig kake uten sukker og gluten. Med
en sprø bunn av havre, mandler og kokos.

Glutenfritt Chiabrød

Glutenfritt Fiberbrød

Med komplett og lettopptakelig protein,
og kun 1,4 g karbohydrat per skive (40 g).

Med solsikkefrø og gresskarkjerner. Hele
21 % fiber og kun 1 g karbohydrat per skive.

Cake in a cup, dark chocolate

Cake in a cup, chocolate & caramel

Kake på to minutter! Tilsett kun vann og
tilbered i mikrobølgeovn. Uten gluten, egg
og tilsatt sukker.

Kake på to minutter! Inneholder mye fiber
og protein, og har et lavt innhold av
kalorier og karbohydrater.

