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Superbrød med chiafrø og hamp-protein
Dette brødet er så fullt av sunne ingredienser, og så velbalansert
ernæringsmessig, at det virkelig lever opp til navnet superbrød.
Brødmixen er rik på fiber og protein, og inneholder i tillegg Omega-3 og
kalsium fra Chiafrø, samt komplett og lettopptakelig protein fra hamp-frø.
Brødet er uten egg, melk, gluten, gjær og soya, og har et lavt saltinnhold. En
brødskive inneholder kun 1,5 g karbohydrat, og smaken er så lik vanlig grovbrød
at det nesten er for godt til å være sant.
Brødmix med chia og hamp kan kjøpes i alle landets helsekostbutikker,
og i vår nettbutikk. Veiledende utsalgspris vil være 54,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 uten sukker og hvetemel
Kontaktperson: Monika Danielsen, monika@funksjonellmat.no - telefon: 21 89 98 04
Produktbilder kan lastes ned fra www.funksjonellmat.no/presse/

Våre andre sunnere bakemikser:

Prøv våre andre sunnere bakemixer:

Glutenfri brødmix uten kjerner

Glutenfri brødmix med kjerner

Glutenfritt brød med havre og sesam.
Inneholder hele 15,4 % protein.

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

Glutenfri kakemix

Sunnere ostekake

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

Uten sukker og gluten, med en crispy bunn
av mandler, havre og kokos.

Cake in a cup, Chocolate

Cake in a cup, Chocolate&caramel

Kake på to minutter! Tilsett kun vann, og
tilbered i mikrobølgeovn. 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.

