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Marmelad - från Sicilien - Scyavuru
Namnet ”sciavuru” på siciliansk dialekt betyder: arom, lukt, doft.  Gamla och  autentiska traditioner, smaken av siciliansk 
 passion, kärlek till kulturen på platsen: på dessa tre pelare ligger grunden av  gårdarna Scyavuru.

I kokboken från den romerska Apicius berättas om traditionen att koka frukt med honung för bra och lång  hållbarhet. 
Samma procedur använder sej Scyavuru av även idag, men vi tar socker istället för honung, för att få fram frukternas 
smak och få en lång hållbarhet utan konserveringsmedel. Producerad enligt familjetradi tionen med över 65% av frukt. 

Scyavuru marmelad är en söt kombination av godhet och konsten att äta ”bene” - gott.

MARMELLATA di ARANCIA ROSSA
ARTIKELNR: 8364
Volym: 250 g
Typ av marmelad: Blodapelsin marmelad.
Färg: Djupröd.
Karaktär: Fräsch och elegant med en mjuk  
och exklusiv smak av blodapelsin. 
Fruktinnehåll: 65 g/ 100 g.
Servering: 8°C. Passar utmärkt till ostbrickan  
och på rostat bröd.
Antal/kartong: 12

MARMELLATA di LIMONE
ARTIKELNR: 8371
Volym: 250 g
Typ av marmelad: Citron marmelad.
Färg: Citrongul.
Karaktär: Fräsch och elegant med en mjuk  
och exklusiv smak av citron. 
Fruktinnehåll: 65 g/ 100 g.
Servering: 8°C. Passar utmärkt till ostbrickan  
och på rostat bröd.
Antal/kartong: 12

MARMELLATA di MANDARINO
ARTIKELNR: 8372
Volym: 250 g
Typ av marmelad: Marmelad av mandarin.
Färg: Orangegul.
Karaktär: Fräsch och elegant med en mjuk  
och exklusiv smak av mandarin. 
Fruktinnehåll: 65 g/ 100 g.
Servering: 8°C. Passar utmärkt till ostbrickan  
och på rostat bröd.
Antal/kartong: 12

Ingredienser: Blodapelsin, socker, förtjockningsmedel: pektin, 
 antioxidationsmedel: citronsyra.  
Fruktinnehåll: 65 g / 100 g.  Sockerhalt: 45 g / 100 g.   
Bäst före: se förpackning. Öppnad förpackning förvaras kallt. 

Ingredienser: Citron från Sicilien, socker. Förtjockningsmedel: pektin.
Fruktinnehåll: 65 g / 100 g. Sockerhalt: 45 g / 100 g.  
Bäst före: se förpackning. Öppnad förpackning förvaras kallt. 

Ingredienser: Mandarin Tardivo från Sicilien, socker.  
Förtjockningsmedel: pektin. Antioxidationsmedel: citronsyra.  
Fruktinnehåll: 65 g / 100 g. Sockerhalt: 45 g / 100 g.
Bäst före: se förpackning. Öppnad förpackning förvaras kallt.

NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi 826 kJ/198 kcal
Fett 0,0 g
 - varav mättade fettsyror 0,0 g
Kolhydrater 47,4 g
 - varav sockerarter 47,4 g
Fibrer 1,3 g
Protein 0,75 g
Salt 0,016 g

 

NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi 802 kJ/192 kcal
Fett 0,0 g
 - varav mättade fettsyror 0,0 g
Kolhydrater 46,3 g
 - varav socker 46,3 g
Fibrer 0,3 g
Protein 0,50 g
Salt 0,075 g

 

NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi 842 kJ/198 kcal
Fett 0,2 g
 - varav mättade fettsyror 0,0 g
Kolhydrater 46,6 g
 - varav sockerarter 42,4 g
Fibrer 4,1 g
Protein 0,50 g
Salt 0,016 g

 


