
        

Valori nutriționale 

 

STRONGBOW® GOLD APPLE 

(MERE) Alcool %vol: 4.5% 
Ingrediente: apă, suc de mere (din concentrat) 26%, zahăr, colorant: caramel, acidifiant: acid 

malic, antioxidant: metabisulfit de potasiu, aromă naturală 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

230 55 <0.5 <0.1 7.3 7 <0.5 <0.5 < 0.01 

 

STRONGBOW® PEAR (PERE) Alcool %vol: 4.5% 

Ingrediente: apă, suc de mere (din concentrat) 27%, suc de pere (din concentrat) 15%, zahăr, 

acidifiant: acid malic, antioxidant: metabisulfit de potasiu, aromă naturală 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

223 53 <0.5 <0.1 7.1 6,5 <0.5 <0.5 < 0.01 



        

 

STRONGBOW® RED BERRIES 

(FRUCTE DE PADURE) Alcool %vol: 4.5% 

ingrediente: apă, suc de mere (din concentrat) 26%, zahăr, suc de fructe de pădure 6% (din fructe de 

soc și 1% căpșuni ), acidifiant: acid malic, antioxidant: metabisulfit de potasiu, aromă naturală 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

232 55 0 0 7.3 7,2 0 0 0 

 

STRONGBOW® MEDIUM DRY 

(DEMISEC) Alcool %vol: 4.5% 

ingrediente: suc de mere (din concentrat) 56,8%, apă, zahăr, colorant: caramel, acidifiant: acid 

malic, antioxidant: metabisulfit de potasiu, aromă naturală 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

178 43 0 0 4,3 4 0 0 <0.1 

 

 



        

STRONGBOW® ROSE Alcool %vol: 4.5% 

ingrediente: apă, suc de mere (din concentrat) 41,8%, din care 5% suc de mere cu pulpă roșie, zahăr, 

acidifiant: acid malic, colorant: concentrat de morcov negru, antioxidant: metabisulfit de potasiu, 

aromă naturală 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

170 41 <0.5 <0.1 3,9 3,5 <0.5 <0.5 <0.1 

 

STRONGBOW® WHITE Alcool %vol: 5% 

ingrediente: apa, suc de mere (din concentrat) 44%, zahar, acidifiant: acid malic, antioxidant: 

metabisulfit de potasiu, arome naturale 

Valoare energetică (kJ/100ml) 

Valoare 

energetică 

(kcal/100ml) 

Grăsimi 

(g/100ml) 

Din care acizi grași 

saturați (g/100ml) 

Glucide 

(g/100ml) 

din care 

zaharuri 

(g/100ml) 

Fibre 

(g/100ml) 

Proteine 

(g/100ml) 

Sare 

(g/100ml) 

163 39 <0.5 <0.1 2.7 2,5 <0.5 <0.5 <0.1 

 


