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Prodejní argumenty

 První veganský	speciální	chléb vyrobený bez	použití	droždí.	

 Bez	laktózy a	živočišných	složek.	

 Bez	přídatných	látek.

 Vláčný chléb s	vysokým	podílem	zrn	a	olejnin 

 (slunečnicová, tykvová, lněná semena a sezam).

 Doporučujeme k jakémukoliv dennímu chodu – vhodný  

ke konzumaci s různými druhy pomazánek, 

 které se na krajíci snadno roztírají. 

 Vyvážená, jemná a jedinečná chuť. 

 V kombinaci s různými druhy veganských receptur se 

stává zajímavou obměnou klasického snack sortimentu.

 Inspirujte se nápady z naší kuchařky plné receptur a do-

plňte svůj sortiment o veganské snacky 

 – www.vegipan.com.

Údaje jsou přepočítány na výše uvedenou recepturu a dle recepturních údajů a dat Souci-Fachmann-Kraut! Jako u všech potravin podléhají použité suroviny přirozeným výkyvům  

ve složení. Údaje se opírají o vlastní znalosti a zkušenosti.  Slouží jako nezávazné informace. Prosím dodržujte příslušnou národní legislativu potravin. Změny jsou vyhrazeny a nepodléhají 

pravidelné revizi.

 
Složení výrobku:
Voda, ovesné vločky, slunečnicová semena, špaldové vločky, lněná se-
mena, rostlinná vláknina (jitrocele indického, citronová, ovesná, jablečná, 
pšeničná), tykvová semena, sezam, žitný kvas (žitná mouka, voda), 
žito, pšeničné klíčky, sůl, bramborový škrob, pšeničný lepek, ječný 
sladový extrakt.

Možná tvrzení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin:
1 s nízkým obsahem cukrů.
2 s vysokým obsahem vlákniny.

Energetická
hodnota

229,9 kcal

Tuk

11,0 g

Sacharidy

18,2 g 

Bílkoviny

9,1 g 

Energetická hodnota:            958 kJ / 100 g
    229,9 kcal / 100 g   
Tuk:              11,0 g / 100 g
Z toho nasycené mastné kyseliny:          1,5 g / 100 g
Sacharidy:              18,2 g /100 g 
Z toho cukry1:                 2,2 g / 100 g
Vláknina2:               11,0 g / 100 g
Bílkoviny:                   9,1 g / 100 g 
Sůl:                  1,2 g / 100 g

Prumerné výzivové údaje na 100 g

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 
25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

speciální chléb bez droždí


