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Produkty
Produkty bogate
bogate w
w żelazo.
żelazo.
Grupa produktów

Produkty bogate w żelazo

Mięso i przetwory mięsne

Wołowina, cielęcina, baranina, gęś, kaczka, królik,
wędliny podrobowe: kaszanka, pasztet, wątroba
wieprzowa, wołowa, cielęca, drobiowa.

Ryby

Łosoś, makrela, sardynka, śledź oraz dorsz wędzony,
sardynka w pomidorach, sardynka w oleju, tuńczyk
w wodzie, tuńczyk w oleju.

Jaja

Żółtko jaja kurzego, jajko na twardo, jajko na
miękko, jajko sadzone, jajecznica.

Produkty zbożowe

Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem, chleb
żytni razowy, chleb żytni pełnoziarnisty,
pumpernikiel, chleb chrupki, chleb graham, bułki
grahamki, otręby pszenne, zarodki pszenne, płatki
owsiane, płatki żytnie, kasza jaglana, kasza gryczana,
kasza pęczak, ryż brązowy, amarantus.

Warzywa

Boćwina, bób, brokuły, brukselka, burak, cykoria,
czosnek, fasola szparagowa, groszek zielony,
kalarepa, kiełki, koper ogrodowy, pietruszka liście i
korzeń, por, szczaw, szczypiorek, szpinak.

Owoce

Porzeczki czarne, porzeczki białe, porzeczki
czerwone, poziomki, maliny, awokado.

Owoce suszone

Morele, śliwki, figi, daktyle, rodzynki, jabłka.

Suche nasiona roślin strączkowych

Fasola, groch, soczewica, soja oraz kiełki soczewicy
i soi.
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