
ENERGY BAR

HØJDEPUNKTER VED ENERGY BAR

Vores lækre energibar er ideel som et sundt måltid 
både inden og efter træning. Den er også helt perfekt, 
når du er på farten. Den er fyldt med mandler, dadler 
og et væld af frø og kerner såsom chia, quinoa, 
græskar og sesam - afrundet med fibre fra inulin. 

Ingredienserne udvælges af vores eksperter fra de 
mest miljøvenlige gårde, vi overhovedet har kunnet 
finde. Den er naturligvis vegansk, GMO-fri og 
indeholder ikke tilsat sukker. Med et naturligt indhold 
af sukker.

Indhold: 4 x 40g 
 

 HØJT FIBERINDHOLD1 - 10 g gavnlige fibre. 

 UDEN TILSAT SUKKER - få energi uden 
 sukkertrang. 

 VEGANSK - så alle kan nyde den.

 GMO-FRI OG UDEN PESTICIDER - stol trygt på, at vi  
 har anvendt de bedste ingredienser. 

 WADA-VENLIG - sportsudøvere kan føle sig sikre,  
 idet barrerne ikke indeholder nogen af de forbud 
 te ingredienser. 

VIGTIGE FORDELE



AKTIVE INGREDIENSER

26 % MANDLER

20 % DADLER

8 % GRÆSKARKERNER 5 % CHIAFRØ

6 % QUINOA

6 % SESAMFRØ

5 % INULIN



NÆRINGSVÆRDIER 
(i henhold til EU-direktiv 2008/100/EF og 2011/1169/EF):

Næringsværdier pr. 100 g  pr. 40 g   
   
Energi   1.699 kJ/410 kcal  679 kJ/164 kcal
Fedt    23,5 g  9,4 g
hvoraf mættet fedt 2,6 g  1,0 g
Kulhydrater  28,1 g   11,3 g
hvoraf sukker 15,8 g   6,3 g
Fibre   26,0 g  10,4 g
Protein   11,1 g  4,4 g
Salt   0,05 g   0,02 g 

dk 2020-08-05

14 % IMO 
Isomaltoseoligosaccharid (IMO) er et moderat sødt kulhy-
drat af vegetabilsk oprindelse, der forekommer naturligt i 
fermenterede fødevarer. Det indeholder en række gavnlige 
egenskaber i lighed med oligofruktose og inulin, og ligesom 
dem, består det af kulhydratkæder (glukose), som primært er 
modstandsdygtige over for fordøjelsen og derfor har et lavt 
kalorieindhold. Det har vist sig at fremme væksten af gavnlige 
bakterier i tarmen og endda forbedre afføringen, mængden af 
afføring og den mikrobielle fermentering i tarmen effektivt og 
uden bivirkninger*.

* Højere mængder (mere end 8 barrer om dagen) kan forårsage 
symptomer såsom luft i tarmene, oppustethed og blød afføring. 

7 % VEGANSK GLYCEROL
Fremstillet af raps, fungerer ligesom et fugtighedsbevarende 
stof, der sørger for, at ingredienserne i barren forbliver saftige 
og bevarer deres konsistens.

4 % OLIVENOLIE
Jomfruolivenolie fra spanske olivenplantager, hvor gødning 
og pesticider er forbudt for at sikre den bedste kvalitet.

SALGSENHED: Zinzino Energibar sælges i æsker med 4 barrer 
à 40 gram. Hver bar er pakket individuelt i indpakningsfolie.

BEMÆRK: Indpakningsfolien, der omslutter hver bar, indeholder 
påtrykt information, men kun på engelsk. På ydersiden af kassen 
findes alle oplysninger, såsom ingrediensliste på dit lands sprog. 

KAN INDEHOLDE: Peanuts og produkter deraf. Indeholder 
naturligt sukker.

OPBEVARING: Opbevares på et tørt sted ved 15-22°C og væk 
fra sollys.

OVERSIGT OVER INGREDIENSER: Mandler 25,5 %, dadler 
20 %, isomalto-oligosakkarid* 14 %, græskarkerner 8,2 %, 
sesamfrø 6,1 %, quinoaflager 6,1 %, fugtighedsbevarende 
stof (glycerol) 7 %, inulin 5 %, chiafrø (salvia hispanica) 5 %, 
olivenolie 4 %. 

* isomalto-oligosakkarid indeholder glukose, men har et lavt 
glykæmisk indeks på blot 34.

ERNÆRINGSANPRISNING (EFSA) 
1. En anprisning om, at en fødevare har et højt fiberindhold, og enhver anprisning, der højst sandsynlig vil have samme betydning 
for forbrugeren, må kun fremlægges, hvis produktet indeholder mindst 6 g fibre pr. 100 g eller mindst 3 g fibre pr. 100 kcal.

IKKE-AKTIVE INGREDIENSER

YDERLIGERE OPLYSNINGER
HØJT FIBERINDHOLD1

Zinzino Energibar indeholder 10,4 g kostfibre, som er mere 
end 42 % af det anbefalede daglige indtag for voksne. 
Kostfibre har en gavnlig virkning på tarmen, kolesteroltallet 
og mæthedsfornemmelsen.

INGEN TILSAT SUKKER
Energibarren indeholder ingen tilsat sukker. Dog indeholder 
alle frugter og nødder naturligt sukker. Idet sukkerindholdet 
er indkapslet i fibre, har det en positiv indvirkning på kroppens 
stofskifte. Fibrene hjælper med at bremse sukkeroptagelsen, 
som forhindrer sukkeret i at få direkte adgang til leveren. 
Derfor indeholder Zinzino Energibar de perfekte ingredienser 
til et øjeblikkeligt energiboost.

VEGANSK
Alle ingredienser i Zinzino Energibar stammer fra vegansk 
certificerede kilder og kan dermed nydes af alle veganere 
og alle andre, der ønsker energi og en lækker energibar.

GMO: Zinzino Energibar indholder ikke GMO-baseret soja- 
og/eller majsafledte ingredienser og/eller GMO-baserede 
tilsætningsstoffer eller smagsstoffer.
WADA: Zinzino Energibar, hel eller dele af den, indeholder 

ikke og har ej heller været i kontakt med produkter, som er 
forbudte ifølge IOC eller WADA.

TUNGMETALLER: Det attesteres, at Zinzino Energibar  
ikke indeholder tungmetaller, og at den overholder  
EU- lov 1881/2006/EF.

PESTICIDER: Det attesteres, at Zinzino Energibar ikke 
indeholder spor af eller rester fra pesticider, og at den 
overholder EU-lov 396/2005/EF.

NANO-TEKNOLOGI: Det attesteres, at Zinzino Energibar 
ikke indeholder nanopartikler. 

GLUTENFRI: Zinzino Energibar indeholder ikke cerealer, 
der indeholder gluten (hvede, ryg, byg, havre, spelt eller kamut) 
og produkter deraf.


