Βρήκαμε τα καλύτερα biosnacks
για το γραφείο
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Συγκεντρώσαμεκαι σας παρουσιάζουμε μερικές από τις καλύτερες μάρκες βιολογικών τροφίμων
snacks στην ελληνική αγορά. Φροντίστε τώρα τη διατροφή και την υγεία σας με προϊόντα χωρίς
χημική επεξεργασία που τα παραγγέλνετε online, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Δημητριακά Alara
ΗAlara δημιούργησε την πρώτη συνταγή για muesli χωρίς προσθήκη ζάχαρης το 1975 και μέχρι
το 1988 ήταν η πρώτη πιστοποιημένη βιολογική εταιρία δημητριακών στον κόσμο. Έκτοτε
προσφέρει μια πλήρη γκάμα δημητριακών πρωινού που συνεχώς αναπτύσσεται με νέες γεύσεις.
Τα Alaraξεχωρίζουν γιατί παρασκευάζονται:
• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλατιού
• Χωρίς πρόσθετα/συντηρητικά
• Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες
• Και κατάλληλα για vegans
Αγοράστετώρα τα προϊόντα Alara στοsite του e-fresh!

Σνακ Καλαμποκιού Goodies της Organix
ΗOrganix υπόσχεται υγιεινά snacksγια τους μικρούς μπόμπιρες που θυμίζουν "junkfood” μόνο στη
γεύση! Όλα τα Goodiesπαρασκευάζονται με βιολογικό τρόπο, από εξαιρετικής ποιότητας και
φυσικά συστατικά, ώστε να ταιριάζουν με τις διατροφικές ανάγκες των μωρών και των μικρών
παιδιών.
• Ψημένα σνακ καλαμποκιού με βιολογικά συστατικά και μυρωδικά
• Το επίπεδο λιπαρών είναι τουλάχιστον κατά ένα τρίτο χαμηλότερο απ' ό,τι σε παρόμοια σνακ.
• Χωρίς ζάχαρη, αλάτι, γλουτένη ή σιτάρι
• Έχουν τραγανή, ελαφριά υφή που λιώνει στο μικρό στοματάκι των μωρών.
• Κατάλληλα για παιδιά άνω των 12 μηνών.
Βρείτετα προϊόντα Goodies στο e-fresh.gr!

Rookies (brandRoo’)
ΤαRookies είναι τα snacks που θα νοστιμέψουν την ημέρα σας! Χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
γλυκαντικών και συντηρητικών. 100% βιολογικά, με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και
χωρίς γλουτένη. Θα τα βρείτε σε ‘on the go’ πρακτική συσκευασία και συνοδεύουν τέλεια
ροφήματα όπως καφέ, τσάι και γάλα, αλλά είναι και εξαιρετική λιχουδιά για τα παιδιά!
Αγοράστετα προϊόντα Rookies στο e-fresh.gr!

VIVANI

Γιατους λάτρεις της σοκολάτας, αλλά και της υγιεινής διατροφής. Με περισσότερο από έναν αιώνα
εμπειρίας, η Vivani έχει δημιουργήσει μια πλούσια ποικιλία σοκολάτας:
• Με πιστοποιημένα βιολογικά συστατικά
• Χωρίς την χρήση γενετικών τροποποιημένων συστατικών.
• Κάθε σοκολάτα αποτελεί μία ξεχωριστή και μοναδική συνταγή
Ανακαλύψτετα προϊόντα Vivani στο site του e-fresh!

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

