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Ιδανικές για όσους ακολουθούν ένα εναλλακτικό
τρόπο διατροφής, για όσους προσέχουν την
υγεία τους αλλά και για όσους θέλουν να
απολαύσουν άφοβα τις ιδιαίτερα γευστικές
Vegan Mayo χωρίς τους κινδύνους από τη συχνή
κατανάλωση αβγού, ζάχαρης και αλατιού. Οι
Vegan Mayos είναι χωρίς γλουτένη και χωρίς
σόγια, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι
ενώ είναι ιδανική για κετογονική δίαιτα. Το
προϊόν είναι πιστοποιημένο ως Vegan και
προσφέρει υπέροχη γεύση σε πατάτες, πράσινες
σαλάτες, plant based και μη, burger & hot dog,
φαλάφελ, τοστ και κάθε είδους σάντουιτς.

• Vegan • Gluten Free • Sugars Free • Egg Free
• Lactose Free • Soy Free • Dairy Free • Low
Salt • Keto Friendly
With Anise Aroma
Ideal for those who want a healthier lifestyle,
have dietary needs yet still want to enjoy
delicious Mayos, without the consumption of
Eggs, Sugar, Gluten & Soya. They are are low
on Salt and ideal for a Vegan or Keto Diet.
Perfect for accompanying french fries, salad,
plant based burgers & hot dogs, or any kind of
sandwich!
Perhaps the best tasting Vegan Mayos you ‘ve
ever tried!

• Vegan • Gluten Free • Sugars Free • Egg Free
• Lactose Free • Soy Free • Dairy Free • Low
Salt • Keto Friendly

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Πρωτεΐνες | Protein:
Αλάτι | Salt:
Συστατικά:

Jar: 270 g
2676KJ | 650KCal
70 g
8,0 g
4,5 g
0g
0g
0,27 g
Ηλιέλαιο (70%), νερό, ξύδι, χλωριούχο κάλιο,
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αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, αποξηραμένα
βότανα 3,2% (περιέχουν σπόρους γλυκάνισου),
μπαχαρικά (περιέχουν μουστάρδα),
αποξηραμένα λαχανικά, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, σταθεροποιητές: κόμμι ξανθάνης, κόμμι
γκουάρ, εκχύλισμα πάπρικας, γλυκαντικό:
σουκραλόζη.
Ingredients: Sunflower oil (70%), water, vinegar, potassium
chloride, salt, dried herbs 3.2% (contain anis
seeds), spices (contain mustard), dried
vegetables, preservative: potassium sorbate,
stabilizers: xanthan gum, guar gum, paprika
extract, sweetener: sucralose.
Extras: Vegan • Gluten Free • Sugars Free • Egg Free •
Lactose Free • Soy Free • Dairy Free • Low Salt
• Keto Friendly
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