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Smoothie som du kan ha i fickan!

√ 100% ekologisk frukt

Smutties är det lilla roliga och hälsosamma mellanmålet, som består av 100 % ekologisk frukt - inget
annat.

√ Naturlig produkt
√ Inget tillsatt socker

Smutties framställs genom att man gör en smoothie,
där frukten vispas luftig. Därefter frystorkas den och
delas i små läckra bitar. Detta gör att de små bitarna
börjar smälta så snart de träffar din tunga - faktiskt
lite som att ta en slurk läcker smoothie.

√ Inga tillsatser
√ Inga konserveringsmedel
√ Hälsosamt snack

Låt Smutties smälta på tungan eller tugga dem –
läckert, sunt och gott!

Frystorkningsprocessen
1

Färsk frukt snabb-fryses.

2

Ca. 96% av vatteninnehållet
försvinner under tryck.

3

Den frystorkade frukten
packas i en fukt- och
lufttät förpackning.
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