
Cibulačka s krutony v prášku
Toasted onion flavoured soup with croutons

Produkt s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků a cukrů, 
který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Složení: Mléčné bílkoviny, sójové 
bílkoviny, aroma, krutony 6 % (pše-
ničná mouka, rostlinný olej, rýžová 
mouka, sůl, droždí, arabská guma), 
cibule v prášku 3,6 %, sůl, sušená ci-
bule 1,6 %, hydrolyzované rostlinné 
bílkoviny, zahušťovadla: guarová 
guma, xantanová guma a alginát 
sodný, výtažek z pórku, methionin, 
celer v prášku, protispékavá látka: 
oxid křemičitý, koření, výtažek 
z droždí, barvivo: karamel.
Alergeny: Mléko, sója, obiloviny, 
celer. Vyrobeno na zařízeních zpra-
covávajících vejce a siřičitany.
Návod k přípravě: Obsah sáčku 
vsypte do vhodné nádoby, přilijte 
30 ml studené vody a za pomocí 
metly vytvořte homogenní směs. 
Poté přidejte 140 – 170 ml horké (ne 
vařící) vody a dokonale rozmíchejte. 
Dle chuti můžete přidat sůl, koření 
nebo čerstvou zeleninu. Určeno 
k okamžité konzumaci.

Upozornění: Výrobek obsahuje 
lepek a není vhodný pro osoby 
s bezlepkovou dietou. Přípravek 

tvoří náhradu jednoho hlavního 
jídla v rámci celodenní stravy. 
Nezbytnou součástí stravy musí 
být i jiné potraviny. Při užívání 
produktu dodržujte dostatečný 
příjem tekutin (min. 1,5 l denně) 
a používejte ho dle doporučení 
lékaře, lékárníka nebo odborníka 
se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. 
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící 
ženy. Přípravek je určen pro osoby 
starší 18 let.  
Šarže a minimální trvanlivost  
do konce: Uvedeno na sáčku.
Skladování: Skladujte v suchu při 
teplotě 15 – 22°C. Chraňte před 
přímým slunečním zářením.
Země původu: Francie 
Hmotnost 1 porce (sáčku): 26,5 g
Celková hmotnost: 185,5 g 
(7 sáčků)  
Výhradní distributor v ČR: 
Lavibell, s.r.o.
Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
www.victus.cz

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 26,5 g
kJ 1427 378
kcal 337 89
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 68,0 18,0
Sacharidy (g) 8,5 2,25
z toho cukry (g) 2,1 0,6
Tuky (g) 3,0 0,8
z toho nasycené mastné 
kyseliny (g)

1,4 0,4

Vláknina (g) 1,9 0,5
Sůl (g) 2,7 0,7

VIC 
137


