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Brødmix uten frø og kjerner
med havre og sesam
Her er det perfekte brødet for deg som ønsker et saftig glutenfritt brød med mye protein og fiber. Brødet
inneholder verken hvete, gjær eller soya, og er i tillegg uten hele frø og kjerner. Vi har brukt mel av
havre, sesamfrø og mandler, noe som gjør brødet ekstra rikt på proteiner og mineraler. Innholdet av
karbohydrater er under en tiendedel av hva du finner i et vanlig grovbrød.

Enkel tilberedning
Brødmixen skal kun blandes med vann, og krever ingen elting eller heving.




Proteinrikt (15,4 %)
Uten hvete, soya og gjær
Kun 2 g karbohydrat per skive

Sammenligning med grovbrød

Brødmixen kan kjøpes i helsekostbutikker og i vår nettbutikk.
Ta gjerne kontakt om 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 for sukker og hvetemel
Kontaktperson: Monika Danielsen, monika@funksjonellmat.no - telefon: 21 89 98 04
Produktbilde ligger vedlagt, og kan også lastes ned fra www.funksjonellmat.no/presse/

Prøv også våre andre sunnere bakemikser:
Glutenfri kakemix

Sunnere sjokoladekake

Bakemix uten sukker og hvetemel. Perfekt
som base for en rekke kaker.

Uten sukker, med 40 % mindre kalorier
enn andre mikser på markedet.

Glutenfri brødmix

Matmuffins uten hvetemel

Glutenfritt brød med solsikkefrø og
gresskarkjerner, og hele 21 % fiber!

Et balansert lite måltid som du kan tilsette
de ingrediensene du selv liker best. Hele
20 % protein og kun 4 % karbohydrat.

Cake in a cup, Chocolate

Cake in a cup, Chocolate&caramel

Kake på to minutter! Tilsett kun vann, og
tilbered i mikrobøllgeovn. Uten sukker,
gluten og egg. Hverdagskos med god
samvittighet!

Enklere blir det ikke å lage kake!
I tillegg har kaken 45 % færre kalorier enn
snittet av andre kakemixer på markedet.
Uten sukker, gluten og egg.

