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NaturNes® Banaan Appel
Een compote in een knijpzakje dat je gemakkelijk overal mee naartoe neemt!
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NaturNes® Banaan Appel
Een compote in een knijpzakje dat je gemakkelijk overal mee naartoe neemt!
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Kenmerken & Voordelen
De voedingsvoordelen van NaturNes® Banaan Appel:
- Enkel fruit*
- Enkel natuurlijke aanwezige suikers in het fruit
- Geen conserveermiddelen**, kleurstoffen** en aroma's
- Een zacht kookproces die de nutriënten, de texturen en de smaak van fruit bewaard
* Enige uitzondering, toevoeging van vitamine C.
** Conform de wetgeving.

Ingrediënten
Bananen 50%, appels 49,9%, geconcentreerd citroensap, vitamine C.
Gemiddelde voedingswaarden

Per 100 gram

Energie

kJ/kcal 314/74

Vetten

g

<0,05

waarvan verzadigde vetzuren

g

<0,05

Koolhydraten

g

16

Waarvan suikers

g

13

Vezels

g

1,5

Eiwitten

g

0,7

Zout

g

0,01

Vitamine C

mg

40

* % DRI

160%

*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
Products highlights
In ons recept van NATURNES® Appel Banaan is alles aanwezig om uw baby de smaak van
fruit te leren waarderen. Het bevat enkel en alleen maar fruit* dat afkomstig is van velden die
speciaal bestemd zijn voor babyvoeding en werd geoogst wanneer het rijp was. We voegen
geen suikers toe**, en conform de wetgeving, voegen we geen conserveermiddelen,
kleurstoffen en aroma's toe. Dankzij ons zacht kookproces blijven alle nutriënten en de smaak
van fruit bewaard, maar ook de texturen die ervoor zorgen dat onze compotes van
NATURNES® perfect aangepast zijn aan uw baby.
* Enige uitzondering, toevoeging van vitamine C. ** bevat van nature aanwezige
suikers

Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Additional Information
Inhoud: 90 g
Vanaf 6 maanden tot 3 jaar.
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