PROTEIN BAR

SVARĪGĀKAIS PAR PROTEIN BAR
Zinzino Protein Bar batoniņi ir īpaši izstrādāti
cilvēkiem, kuri rūpējas par savu veselību un ir aktīvi,
kuriem nav laika ilgām ēdienreizēm, kuriem ir jāpaēd
pirms vai pēc treniņa, kā arī cilvēkiem, kuri vēlas
veselīgākas uzkodas.
Mūsu zinātnieki grūta darba rezultātā ir apvienojuši
lieliskas sastāvdaļas ar vislabāko garšu un funkcijām.
Ar citronu siera kūkas garšu un šokolādes garšu.
Saturs: 4 x 45g

GALVENIE IEGUVUMI
Daudz proteīna1
Daudz šķiedrvielu2
Maz cukura3
Satur PANSALT, samazinot nātrija saturu.

DAUDZ PROTEĪNA1
Zinzino proteīna batoniņš satur augstas kvalitātes piena
proteīnu un nodrošina nepieciešamo proteīnu cilvēkiem ar
aktīvu dzīvesveidu. Tas ir noderīgs arī atgūšanās procesā pēc
treniņa un palīdz uzturēt muskuļu masu4.
DAUDZ ŠĶIEDRVIELU2
Zinzino batoniņš satur gandrīz 7 g diētisko šķiedrvielu, kas atbilst aptuveni 30% no ieteicamās diennakts devas pieaugušajiem. Diētiskās šķiedrvielas uzlabo kuņģa darbību, samazina
holesterīna līmeni asinīs un rada sāta sajūtu.
MAZ CUKURA3
Cukurs nodrošina kalorijas, tomēr tam ir zema uzturvērtība.
Tāpēc mēs aizstājām cukuru ar polioliem — dabiskiem saldinātājiem, kas satur maz kaloriju.
SATUR PANSALT®, SAMAZINĀTS NĀTRIJA SATURS
Pārmērīgs sāls (nātrija) patēriņš ir saistīts ar daudzām veselības problēmām. PanSalt® ir dabisks un rūpīgi pārbaudīts sāls
aizstājējs, kur gandrīz puse nātrija (salīdzinot ar galda sāli) sastāvā
tiek aizstāta ar magniju un kāliju, kas paši par sevi labvēlīgi ietekmē

PROTEĪNA BATONIŅŠ AR CITRONU SIERA KŪKAS GARŠU
1 porcija = 45 g (1 batoniņš)

PĀRDOŠANAS VIENĪBA: Zinzino batoniņi tiek pārdoti kārbā,
kas satur 4 batoniņus (katrs batoniņš sver 45 g). Katrs batoniņš
ir atsevišķi iepakots.
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: kastes ārpusē ir norādīta visa svarīgā
informācija par produktu, sastāvdaļu saraksts un cita informācija Jūsu valsts vai reģiona valodā. Arī katra batoniņa iepakojums
ir apdrukāts ar tekstu, bet tas ir pieejams tikai angļu valodā.

BRĪDINĀJUMS: Pārmērīga lietošana var izraisīt caurejas
efektu.
VAR SATURĒT olu, riekstu, zemesriekstu un sezama
sēkliņu daļiņas.
Satur saldinātājus.
UZGLABĀŠANA: glabājiet sausā vietā 15–22 °C
temperatūrā un sargājiet no tiešiem saules stariem.

PROTEĪNA BATONIŅŠ AR ŠOKOLĀDES GARŠU
1 porcija = 45 g (1 batoniņš)

Uzturvērtība

Uzturvērtība

		
uz 100 g		
		
Enerģija 		
1390 kJ/333 kcal
Tauki
11,6 g		
no tiem piesātinātie tauki 5,2 g 		
Ogļhidrāti 		
27,8 g 		
Cukuri 		
3,6 g 		
Polioli 		
23,9 g 		
Šķiedrvielas
14,0 g 		
Proteīns 		
31,9 g 		
Sāls 		
0,57 g		

veselību. PanSalt pasakās Somu varas institūcijai, kas palīdzēja
nodrošināt plašus sabiedrības veselības uzlabojumus. Šo vielu kā
pārtikas produktu Eiropas Komisija apstiprināja 2001. gadā.

uz 45 g 			
625 kJ/150 kcal
5,2 g
2,3 g
12,5 g
1,6 g
10,8 g
6,3 g
14,4 g
0,26 g

SASTĀVDAĻAS:
piena proteīns, baltā šokolāde ar mākslīgo saldinātāju 20%
(maltitols, kakao sviests, pilnpiena pulveris, emulgators (sojas
lecitīns), vaniļa), apjoma palielinātājs (polidekstroze), stabilizētājs (sorbitola sīrups), hidrolizēts kviešu glutēns, mitrumuzturētājs (glicerīns), saulespuķu eļļa, augu šķiedrvielas (akācijas
sveķi), minerālsāls*, emulgators (citronskābes esteris (E472c)),
aromatizētāji, skābe (citronskābe), saldinātājs (sukraloze),
krāsviela (beta karotīns). *PANSALT®.

		
uz 100 g		
		
Enerģija 		
1368 kJ/328 kcal
Tauki
11,1 g		
no tiem piesātinātie tauki 5,9 g 		
Ogļhidrāti 		
28,1 g 		
Cukuri 		
3,9 g 		
Polioli 		
22,9 g 		
Šķiedrvielas
15,1 g		
Proteīns 		
30,5 g		
Sāls 		
0,53 g		

uz 45 g 			
615 kJ/147 kcal
5,0 g
2,7 g
12,7 g
1,8 g
10,3 g
6,8 g
13,7 g
0,24 g

SASTĀVDAĻAS:
piena proteīns, piena šokolāde ar saldinātāju 20% (maltitols,
kakao sviests, pilnpiena pulveris, kakao masa, emulgators
(sojas lecitīns), aromatizētāji), apjoma palielinātājs (polidekstroze), stabilizētājs (sorbitola sīrups), hidrolizēts kviešu
glutēns, mitrumuzturētājs (glicerīns), kakao masa, augu
šķiedrvielas (akācijas sveķi), kakao ar pazeminātu tauku saturu,
saulespuķu eļļa, emulgators (citronskābes esteris (E472c)), minerālsāls*, aromatizētāji, saldinātājs (sukraloze). *PANSALT®.

PROTEIN BAR VESELĪGUMA NORĀDES (EFSA)
1. Norādi, ka pārtikā ir augsts proteīna saturs, un norādes, kam visticamāk ir tāda pati
nozīme patērētājam, drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 20% pārtikas enerģētiskās
vērtības nodrošina proteīns.

3. Norādi, ka pārtikas produkts satur maz cukura, un citas norādes, ko patērētājs tā
varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produktā ir ne vairāk kā 5 g cukura uz 100 g
cietvielu vai 2,5 g cukura uz 100 ml šķidruma.

2. Norādi, ka pārtikā ir augsts šķiedrvielu saturs, un norādes, kam visticamāk ir tāda
pati nozīme patērētājam, drīkst izmantot tikai tad, ja produkts satur vismaz 6 g šķiedrvielu uz 100 g vai vismaz 3 g šķiedrvielu uz 100 kcal.

4. Proteīns veicina muskuļu masas palielināšanos. Proteīni veicina muskuļu masas uzturēšanu. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas ir vismaz proteīna avots, kā norādīts
norādē PROTEĪNA AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā.
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