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Descripción
A Ervilha provém de Oriente onde se cultiva e se consome habitualmente desde há mais de 8.000
anos.A proteína de ervilha de Drasanvi é um ingrediente concentrado de origem ecológico, sabor
neutro e excelente qualidade, que se transforma numa interessante opção como fornecimento de
proteínas extra a uma dieta saudável.A proteína de ervilha é de fácil digestão e rica em aminoácidos
essenciais.

Ingredientes
Proteína de ervilha em pó de origem BIO (Pisum sativum) 20 g

Modo de uso
Acrescentar como espessante em molhos, sopas

Presentación
Envase de 250 g (8,81 oz)

ou cremes de legumes, assim como em batidos
com leite, bebidas vegetais, iogurtes ou sumos.1
colher de sobremesa = 5 gramas
aproximadamente.

Advertencias
Conservar num local seco e fresco

Información extra
Certificado BIO
O processo de colheita e processado da Ervilha realiza-se cumprindo os mais exigentes padrões de
qualidade, o que nos permitiu obter o certificado de produto orgânico.

Sabor neutro
Os concentrados de proteínas, pelo seu elevado conteúdo em aminoácidos, podem ter um sabor
amargo e, dependendo da fonte de proteínas, ter um certo trave. Drasanvi conseguiu que a Proteína
de Ervilha em pó tenha um sabor neutro sem amargar, e permite que este ingrediente seja
acrescentado a batidos ou outros alimentos sem variar o sabor dos mesmos.

Protecção frente ao desgaste muscular diário
Na atividade do dia a dia, o corpo e as estruturas musculares sofrem um desgaste que é necessário
cobrir com uma toma diária de proteínas. A Proteína de Ervilha da linha de Superalimentos de
Drasanvi tem uma cuidada composição de aminoácidos entre os que cabem destacar os aminoácidos
ramificados.

Información nutricional
por cada 100 g
INGREDIENTE

QUANTIDADE

Valor energético

380 Kcal-1610 Kj

Gorduras

5.4 g

das quais são saturadas

1.1 g

Hidratos de carbono

4.8 g

dos quais são açúcares

<0.1 g

Fibra alimentar

<0.1 g

Proteínas

78.0 g

Sal

2.8 g

Aminoácido

%/100g

Valina

7,51%

Leucina

6,58%

Isoleucina

3,80%

Arginina

6,15%

% VRN (Valores de Referência de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

