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Link do produktu: https://bioekonatura.pl/olej-z-lnianki-rydzowy-ekologiczny-500-ml-zielony-nurt-p-1911.html

OLEJ Z LNIANKI (RYDZOWY)
BIO NIEFILTROWANY
NIEOCZYSZCZONY TŁOCZONY
NA ZIMNO 500 ML - ZIELONY
NURT
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
OLEJ Z LNIANKI (RYDZOWY) BIO 500 ML - ZIELONY NURT
NIEFILTROWANY, NIEOCZYSZCZONY
ŚWIEŻY PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
TŁOCZONY NA ZIMNO
ROLNICTWO UE PL-EKO-01

OPIS PRODUKTU:

Olej

ekologiczny

z

lnianki

(Camelina

sativa)

cechuje

się

charakterystycznym

cebulowo-korzennym

smakiem oraz złocistą lub lekko złocisto-zielonkawą barwą.

Ze względu na lekko korzenny posmak znakomicie nadaje się do wszelkich warzywnych sałatek, surówek czy śledzi
w oleju, a także kasz i białego sera.

Smak oleju ekologicznego z lnianki i jego aromat świetnie
drobno pokrojoną cebulę i czosnek.
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harmonizuje ze wszelkimi potrawami, do których dodaje się

Olej ekologiczny z lnianki posiada dłuższy okres przydatności do spożycia niż olej lniany ze względu na naturalną
zawartość antyutleniaczy.

Skład kwasów tłuszczowych w ekologicznym oleju rydzowym jest bardzo korzystny dla naszej diety (kwasy nasycone
zaledwie 10-11%, kwasy nienasycone nawet do 90%; w tym: jednonienasycone – około 36% i wielonienasycone, znane
jako Omega 3 – około 54%), a jedna łyżeczka dostarczyć może organizmowi niezbędną dzienna dawkę nienasyconych
kwasów tłuszczowych obniżających poziom „złego” cholesterolu i zapobiegających chorobom serca, układu krążenia
(miażdżyce i inne) oraz problemom z nadwagą.

TERMIN WAŻNOŚCI:

8 miesięcy od daty produkcji

OBJĘTOŚĆ NETTO:

500 ml

SKŁADNIKI:
100% olej z bio lnianki
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU W 100 G:
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA

900 kcal / 3700 kJ

Białko

0g

Tłuszcze

93 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

7g

Węglowodany

0g

w tym cukry

0g

Na dnie butelki może powstawać osad - jest to proces naturalny.
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu.
Olej zimnotłoczony do 40°C.

Ps.

Olej z bio lnianki to dla mnie drugi najlepszy olej po oleju lnianym Złoty Oliwin - jeśli chodzi o kwestie smaku, dlatego jest
jest w ofercie naszego sklepu ze zdrową żywnością.
Olej z bio lnianki ma jednak bogatszy skład niż olej lniany Złoty Oliwin.
Polecam!

Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA
Olej z bio lnianki to dla mnie drugi najlepszy olej po oleju lnianym Złoty
Oliwin - jeśli chodzi o kwestie smaku.
Olej z bio lnianki ma jednak bogatszy skład niż olej lniany Złoty Oliwin.
Polecam Paniom!
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