Bergenbier Blondă

Bergenbier Fără
Alcool

Doză 0.5L,
Sticlă 0.33L,
Sticlă 0.75L,
PET 1L,
PET 2.2L,
PET2.5L
Doză 0.5L
Doză 0.5L

Bergenbier Fresh
Lămâie

Bergenbier Fresh
Grepfrut

Doză 0.5L

Ingrediente
Sare (grame)

Proteine (grame)

Din care zaharuri
(grame)

Glucide (grame)

Grăsimi
(grame)

Valoare
energetică

Ambalaj
Portie servită

Produs

Din care acizi grași
saturați (grame)

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE

100ml 42 kcal
/ 175 kj

<0.5 g

<0.1 g

3.0 g <0.5 g

0.5 g

Apă, malț din orz, mălai, hamei.
<0.1 g Alergeni: gluten.

100ml 99 kcal
/ 23 kj
100ml

<0.1 g

<0.1 g

5.2 g 4.1 g

0.3 g

<0.1 g

27 kcal
/ 114 kj

<0.5 g

<0.1 g

3.7 g 3.6 g

0.5 g

100ml 29 kcal
/ 122 kj

<0.5 g

<0.1 g

6.5 g 6.0 g

0.5 g

Apă, malț din orz, mălai, hamei.
56% băutură răcoritoare (apă, sirop
<0.01 g de fructoză, suc de lămâie din
concertat (3.3%)*, suc de portocală
din concentrat (0.9%)*, aciditant: acid
citric (E330), extract concentrat de
lămâie, aromă naturală, stabilizatori:
gumă de carruba (E410)) și 44% bere
E.P. 10.1 ̊P (apă, malț din orz**, mălai,
orz**, hamei). **Conține gluten. *din
produsul total. Produsul conține
sedimente naturale. EP 8.1 ̊P, alc. 1.9
%v/v. Fără conservanți și coloranți
artifciali.
Amestec pe bază de bere fără alcool
<0.1 g și sucuri de lămâie, de grapefruit și de
portocală, obținute din sucuri de fructe
din concentrat. Cu zahăr și indulcitori.
Produs pasteurizat. Ingrediente: 60%
băutură răcoritoare (apă, sirop de
fructoză, suc de lămâie din concentrat
0,9%, suc de grapefruit din concentrat
0,8%, suc de portocală din concentrat
0,8%, acidifiant acid citric, corectori de
acidiate: citrați de potasiu, lactat de

calciu și carbonați de magneziu,
aromă naturală, îndulcitori: ciclama de
sodiu, zaharină și săruri ale zaharinei
cu sodiu, acesulfam K, asprtam*,
stabilizatori: gumă de caruba, colorant
carmin) și 40% bere ( apă, malț din
orz, mălai, hamei). Produsul conține
sedimente naturale.* Conține o sursă
de fenilalanină.

