Aduna Baobab Superfruit rawfood
pulver i boks 80 g
Aduna Baobab Superfruit rawfood pulver i boks 80 g
6332
Aduna Ltd (Storbritannia);
Økologisk pulver av superfruktene fra det afrikanske baobab-treet, velegnet i smoothies, eller i
mysli, grøt eller yoghurt.

Aduna Baobab Superfruit Powder er pulveriserte baobab-frukter (Adensonia digitat) fra Afrika.
Baobab-frukten er like lang som en voksen manns fot og består av en hard, flaskeformet
belg med hvitt fruktkjøtt og svarte, ertestore frø. Fruktkjøttet er en rik kilde til blant annet Cvitamin og kostfiber. Frukten tørkes på en helt naturlig måte mens den henger på treet, for
så å bli høstet og omgjort til det næringsrike pulveret. Pulver av baobab har en god,
sitruslignede smak ofte beskrevet som en kombinasjon av pære, grapefrukt, karamell og
vanilje.
&nbsp;
I afrikansk mytologi blir baobab-treet ansett for å være ?Livets tre? (tilsvarende ?Yggdrasil? i vår
egen norrøne mytologi). Baobab-trærne sies å kunne bli opp til 1000 år gamle. De blir opptil 25
meter høye, og den hule, store stammen kan lagre betydelige mengder vann, noe som hjelper
treet å overleve tørkeperioder. Baobab-treet kalles også for ?apebrødtreet?, siden mange aper
liker å spise det næringsrike, myke fruktkjøttet fra baobab.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Aduna Baobab Superfruit Powder er 100% pulverisert fruktkjøtt fra økologisk dyrkede baobabfrukter (rawfood).

Næringsinnhold per 100 gram:
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Energi 256 kcal / 1064 kJ
Fett 1 g
Protein 2,4 g
Karbohydrater 39 g
Kostfiber 45 g
Salt 2,3 mg (naturlig innhold, ikke tilsatt)
C-vitamin 225 mg
Tiamin (B1) 0,4 mg
B6 vitamin 0,4 mg
Kalium 2500 mg
Kalsium 300 mg
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Aduna Baobab pulver kan blandes i for eksempel juice, i smoothies, mysli, grøt, yoghurt og annen
type mat.
Anbefalt dosering: 2-4 teskjeer per dag.

Litt om Aduna
Aduna er en innovativ britisk leverandør av supermat. Siden oppstarten for få år tilbake, har de
høstet stor oppmerksomhet i Storbritania for sine produkter og ikke minst hvordan råvarene høstes
gjennom bærekraftige prosjekter og etisk handel i Afrika. De legger stor vekt på råvarenes
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kvalitet og har også utviklet et helt spesielt emballasjedesign som gjør det lett å gjenkjenne
produktene.
Pris kr 115,00
80 g
Nei
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