Fett i maten
• Et sunt og variert kosthold er nødvendig for at kroppen skal
få alle næringsstoffene den har behov for. Helsedirektoratets
kostsirkel er et godt hjelpemiddel. Kostsirkelen er delt inn i seks
matvaregrupper. Du bør spise mat fra hver av gruppene hver
eneste dag.
35.59
• Fett er en av de største kildene til10643.93
energi i Rmaten og er nødvendig
139.87R
for at kroppen din skal fungere godt.
• Myndighetene sier at det er best for kroppen å velge myke
plantemargariner, flytende margarin og matoljer.
Uten palmeolje

• Det er smart å lese varedeklarasjonen på
emballasjen. Den gir informasjon om hva
maten er laget av og hva slags næringsstoffer, for eksempel fett, den
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R I Ginneholder.
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• Det er ikke alltid lett å se hvor mye fett
det er i maten. Pølser, fløte, ost og kaker
mild
og god smak på mat som inneholder mye
er eksempler
usynlig fett. Da er det ekstra viktig å lese
varedeklarasjonen.

Opplev den milde
og gode smaken

OPPBEVARES KJØLIG.
Anvendelse Uegnet
BEST FØR: Se på himmelen
Smørbrød
på langsiden av begeret.
Steking
Baking
Ønsker du mer informasjon?
Forbrukerservice
0506 Oslo, Telefon 800 35 036

NÆRINGSINNHOLD:
per 100g vare gir ca:
Energi
2590 kJ (630 kcal)
Fett
70 g
hvorav:
Mettede fettsyrer
15 g
Enumettede fettsyrer 35 g
Flerumettede fettsyrer 16 g
Velegnet
Karbohydrat
<0,5 g
hvorav:
Sukkerarter
<0,5 g
Protein
<0,5 g
Salt
1g
Vitamin A
900 μg (113 %1)
Vitamin D
10 μg (200 %1)
Vitamin E
16 mg (133 %1)
1
av referanseverdi

Soft Flora er laget av
rapsolje som gir mild og
god smak, og smøremykhet
rett fra kjøleskapet.
Den milde og gode smaken
passer til alle pålegg og til
hele familien!

Fra frøene er sådd, bruker
rapsplantene lang tid på å
vokse. Etter hvert går plantene
inn i sin vakre blomstringsfase.
Deretter vokser det ut små
belger, og det er der vi finner
rapsfrøene som man kan
presse olje ut av.

Plastemballasjen skal gjenvinnes

INGREDIENSER:
Rapsolje (57%), vann, fullherdet kokos- og rapsolje,
kokosolje, skummet melk, salt, emulgator (soyalecitin,
monoglyserider av fettsyrer), konserveringsmiddel
(kaliumsorbat), surhetsregulerende middel (melkesyre),
vitamin A (retinylpalmitat), vitamin D (kolekalciferol),

400 g

PLANTEMARGARIN

Næringsinnholdet forteller hvor mye av
energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater,
sukkerarter, proteiner og salt 100 gram av
matvaren inneholder.
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Ingrediensen det finnes mest av i produktet
står først. Deretter kommer de andre
ingrediensene i fallende rekkefølge.
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mild og god smak

www.fettskolen.no

