Fodervinäger
EMIN´s Fodervinäger tillverkas av solmogna europeiska
äpplen. Till detta är livsviktiga och naturliga mineral- och
jodföreningar tillsatta.
Äpplen från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien används i
den process som ligger till grund för denna utsökta
äppelcidervinäger.

Produktegenskaper:
Klar brun-röd lättﬂytande vätska.

Hela syrahalten i denna vinäger kommer från en
fermenteringsprocess. Inga tillsatta syror förekommer.
Den ursprungliga syrahalten på vinägern
är 10%. Denna späds sedan ner till 5%
vilket är den vanligaste bruksstyrkan på
vinäger i Sverige.

Viss grumlighet kan förekomma.
Detta kommer sig av ﬁltreringsprocessen och är inget fel.
Förpackningen bör förvaras mörkt
och svalt för bästa hållbarhet.
Det är också viktigt att förpackningen hålls väl tillsluten när den
ej används. Arom och smak har en
förmåga att försämras snabbt, om
man inte följer detta råd.
EMIN´s Fodervinäger är
registrerad hos Jordbruksverket
som foderråvara.
Analysgaranti
Ämne Kemisk beteckning per 1000 gram
Kalcium
Ca
>110 mg
Kobolt
Co
<0,003 mg
Koppar
Cu
<0,18 mg
Järn
Fe
1,9 mg
Kalium
K
560 mg
Magnesium
Mg
49 mg
Mangan
Mn
0,8 mg
Molybden
Mo
>0,005 mg
Natrium
Na
60 mg
Bly
Pb
<0,03 mg
Antimon
Sb
<0,03 mg
Selen
Se
<0,5 mg
Kisel
Si
22 mg
Titan
Ti
<0,01 mg
Zink
Zn
0,46 mg
Jod
I
0,33 mg
Kaliumjodid
0,67 mg
Ätticksyra, fermenterad
10,99 mg

EMIN´s Fodervinäger är på detta sätt
naturligt konserverad och garanterat fri
från kemiska tillsatser.
EMIN´s Fodervinäger håller
livsmedelskvalitet och kan användas
både av djur och människor.
Fodervinäger är gynsamt för hela
kroppen. Med hjälp av sina jodföreningar kan Fodervinäger stödja kroppen
sköldkörtelfunktion som i sin tur
kontrollerar kroppens ämnesomsättning.
Det låga pH (3,2) som produkten
håller hjälper till med att normalisera
magens och tarmens matsmältningsfunktion.
EMIN´s Fodervinäger ﬁnns att köpa i dunkar om 2,5
eller 25 liter.

pH-värde 3,2
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