Calusne - Ingredientes Criativos
F. CALUSNE CFLC LTDA

CÃ´co fresco em fita sem borda - 1 kg

R$ 75,00

InformaÃ§Ãµes Importantes: Produto fresco, nacional, de excelente qualidade, com validade de 3 (trÃªs)
mÃªses. CÃ´co em fita segue em embalagem de 1 kilo em caixa de isopor lacrado e com gelo seco.
Garantimos sua qualidade em atÃ© 24 horas apÃ³s a postagem. Para cidades com prazo maior de entrega,
verifique nossa polÃ-tica de entrega no campo de informaÃ§Ãµes.
Compra de congelados Calusne: Quantidade mÃ-nima de 2 kilos por encomenda de qualquer produto
congelado com isopor gratuito.
Origem As origens da planta deste fruto sÃ£o controversas. 15 milhÃµes de anos Ã© o que indica a
bibliografia. Registros de sua origem sÃ£o indicadas no Sudeste AsiÃ¡tico, America do Sul, RajastÃ£o,
Ã•ndia e Nova ZelÃ¢ndia ainda em Ã©pocas prÃ©-histÃ³ricas. Seja qual for sua origem, os coqueiros
provavelmente foram espalhados ao longo dos trÃ³picos por correntes marinhas
BenefÃ-cios: O cÃ´co Ã© rico em proteÃ-nas, vitaminas, gorduras, carboidratos e sais minerais. Por seu
alto teor em sais minerais, o coco Ã© recomendado na medicina popular para promover o desenvolvimento
fÃ-sico, muitos citam sua importÃ¢ncia no controle do aÃ§uÃ§ar no sangue, alÃ©m do seu efeito em
decoraÃ§Ã£o em bolos e doces seu sabor Ã© Ãºnico e delicioso.
InformaÃ§Ã£o Nutricional: PorÃ§Ã£o de 50g Quantidade por porÃ§Ã£o %VD* Valor calÃ³rico 250 kcal
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12 Carboidratos 1,4g 0 ProteÃ-nas 24g 32 Gorduras Totais 18g 33 Gorduras Saturadas 0 0 Gorduras Trans
0 ** Fibra alimentar 1,9g 8 SÃ³dio 23mg 1 (*) Valores DiÃ¡rios com base em uma dieta de 2.000 Kcal. (**)
Valor NÃ£o Estabelecido.
InformaÃ§Ãµes do Vendedor

ComentÃ¡rios de Clientes: Ainda nÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios para este produto.
Por favor faÃ§a o seu login para escrever um comentÃ¡rio.
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