
Nutriční hodnoty upečeného chleba na 100g

na 100 g plátek chleba 40g

energie 1266 kJ / 305 kcal 506,4 kJ / 122 kcal

bílkoviny 28 g 11,2 g

sacharidy 4,9 g 1,96 g

z toho cukry 1,7 g 0,68 g

tuky 14,9 g 5,96 g

z toho nasycené mk 2,7 g 1,08 g

vláknina 15,3 g 6,12 g

sodík 0,5 g 0,2 g

minerály 3 g 1,2 g

voda 33 g 13,2 g

Nízkosacharidový a nízkoenergetický chléb s vysokým obsahem bílkovin

speciální směs pro pečení chleba v domácí pekárně nebo v troubě - váha hotového chleba cca 750g
Tento chléb je vhodný pro osoby v redukční dietě, s nadváhou, pro diabetiky, vegetariány, osoby s alergií na laktózu a sportovce.
Obsah: sáček se suchou směsí 500g

sáček s droždím 7g
Složení suché směsi: bílkovinná směs (pšeničná bílkovina, sojová bílkovina, lupinová bílkovina), žlutá a hnědá lněná semena, sojová drť, celozrná 
pšeničná mouka, sojová mouka, pšeničné otruby, slunečnicová semena, sezamová semena, jablečná vláknina, sůl, emulgátor: sojový lecitin, pražená 
mouka z ječmenného sladu, emulgátor kyselosti: octan sodný. Alergeny: lepek, sezam, soja, stopy mléka, lískových oříšků a lupiny (vlčí bob).

Návod na přípravu - pečení v troubě: Suchou směs na chléb promícháme s droždím. 420 ml vody ohřáté na 30 °C přidáme do směsi. Těsto 
hněteme v kuchyňském robotu na střední výkon cca 6 minut nebo dobře prohněteme ručně. Z těsta vytvoříme bochník nebo více bochníčků (podle 
vlastní potřeby) a necháme na teplém místě (přikryté utěrkou) cca 45 - 60 minut odležet. Položíme na plech a pečeme v troubě se spodním ohřevem 
na 190 °C - 60 minut.
Návod na přípravu - domácí pekárna: Směs na chléb smícháme s droždím. Vodu nalijeme do formy a přidáme směs s droždím. Zvolte program na 
chléb s dobou přípravy alespoň 2 hodiny.
Skladování: při pokojové teplotě a chraňte před přímým slunečním zářením.
Minimální trvanlivost suché směsi: viz údaj na obalu
Země výroby: Německo
Dovozce a distributor: Lavibell, s.r.o., Kubelíkova 1224/42 Praha 3 130 00 tel: 490 510 541 www.victus.cz
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