
        

Valori nutriționale 
 

 

CIUC RADLER® LĂMÂIE ȘI 

LIME 0.0% alc. Alcool %vol: 0% 

Ingrediente: 60% limonadă (apă, sirop de fructoză, suc 4% din concentrat de: lămâie 2,2%, lămâie 

verde 1,5%, portocale 0,2%, acerolă 0,1%, aromă naturală de lămâie și alte arome naturale, stabilizator 

(gumă din semințe de carruba (roșcove) și 40 % bere (apă, malț din orz, malț din grâu, hamei) 

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) 

136 32 <0,5 0,3 6,7 5,9 0 0 0 

 

CIUC RADLER® ZMEURĂ ȘI 

LĂMÂIE 0.0% alc. Alcool %vol: 0% 

Ingrediente: 60% limonadă (apă, sirop de fructoză, suc 3,1% din concentrat de: lămâie 3,0% și zmeură 

0,1%, suc din morcov negru 0,17%, aromă naturală 0,13%, extract din concentrat de lămâie 0,07%, 

stabilizator (gumă din semințe de carruba (roșcove) și 40 % bere (apă, malț din orz, malț din grâu, 

hamei) 



        

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) 

123 29 <0,5 <0,1 6,8 5,6 <0,5 <0,5 <0,01 

 

 

CIUC RADLER® CITRICE ȘI 

MENTĂ 0.0% alc. Alcool %vol: 0% 

Ingrediente: 60% limonadă (apă, sirop de fructoză, suc 5% din concentrat de: lămâie 3,5%, grapefruit 

roz 1,0%, portocala 0,5%, suc din morcov negru 0,03%, aromă naturală de citrice și alte arome naturale 

0,02%, stabilizator (gumă din semințe de carruba (roșcove), ulei de mentă) și 40 % bere (apă, malț din 

orz, malț din grâu, hamei) 

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) 

132 31 <0,5 <0,1 7,4 6,2 <0,5 <0,5 <0,01 

 

 



        

CIUC RADLER® LĂMÂIE ȘI 

LIME Alcool %vol: 1,9 

Ingrediente: 63% limonadă (apă, sirop de fructoză, suc 4% din concentrat de: lămâie 2,2%, lămâie 

verde 1,5%, portocale 0,2%, acerolă 0,1%, aromă naturală de lămâie și alte arome naturale, stabilizator 

(gumă din semințe de carruba (roșcove) și 37 % bere (apă, malț din orz, malț din grâu, hamei) 

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) 

143 34 0 0 5,5 5,4 0 0 0 

 


