
VALGFRIE NUDLER

• Risnudler: Nudler laget av ris og kassavamel. Glutenfri.
• Eggnudler: Gule nudler laget av egg og hvetemel. 
• Spinatnudler: Grønne nudler laget av spinat, egg og hvetemel.
• Glassnudler: Tynne og gjennomskinnelige nudler laget av mung-
bønner som er en art i erteblomstfamilien som dyrkes hovedsakelig i 
det sørlige Asia for sine spiselige frø, mungbønnene. Bønnespirer er 
som oftest spirer av mungbønne.
• Japanske Soba nudler: Laget av bokhvete (100% naturlig, uten 
konserveringsmidler og uten olje) og hvetemel. 
• Japanske Soba nudler grov/mørk: Laget av bokhvete, hvetemel 
og yamsrot. 
• Shirataki Miracle Noodles (+25,-): Laget av naturlig vannløselig 
fiber uten fett, sukker eller stivelse. Inneholder ikke raske karbohy-
drater, bare sunne fiber fra konjakrot (glucomannan). Fri for gluten 
og hvete. Uten egg og soya. Fibrene smaker ikke noe i seg selv, 
men drar til seg smak av krydderet i en hver suppe eller saus.
• Fettucini Miracle Noodles (+25,-): Samme innhold som Shirataky 
ovenfor.

HISTORIEN OM RAMEN

Ramen er en type japansk nudelrett  som først oppsto i Kina på 
1600-tallet. Nudlene ble i nyere tid integrert i japansk matlagning, 
men har også blitt svært populære i andre deler av Asia. Vanligvis 
serveres nudlene med en god del tilbehør, og tar lang tid å til-

berede. Ramen er av kinesisk opprin-
nelse, og det er uklart når det ble 
innført i Japan. Til og med navnet 
Ramen er av ukjent opprinnelse. En 
teori sier at ramen er den japanske 
uttalelsen av det kinesiske ordet “la 
mian”, som betyr håndstrekne nudler. 
En annen teori foreslår ordet «gamle 
nudler», mens andre sier ramen var 
nudler kokt i tykk saus. En fjerde teori 
sier at ordet kommer fra ordet “røre” 
og refererer til måten ramen lages på, 
ved å røre i saus.



NUDEL REVOLUSJONEN – ET MIRAKEL FOR PASTAELSKERE! 

Prøv våre japanske “Miracle Noodles” som er mettende kalorifrie 
nudler helt uten fett, sukkerfri, soya-fri og glutenfri. Nudlene er 
laget så å si kun av fiber fra røtter og har null kolesterol. Shirataki 
nudler er 100 % naturlige og har blitt brukt som helse-mat i flere 
hundre år i Japan. Nå begynner nudlene å bli tilgjengelige også i 
øvrige deler av verden og dette ønsker Noodles & Soup og være 
en del av og vi er stolte av å kunne tilby disse nudlene til våre 
kunder. En gladnyhet for alle allergikere, diabetikere og alle som er 
opptatt av helse og sunn matglede.

Miracle Noodle Shirataki / Fettucini

•  Kalorier: 0 

•  Fett 0g 0%
•  Protein <1g 0%
•  Karbohydrater <1g – bare fiber
•  Sukker 0g 0%
•  Natrium 0m 0%

•  Null netto karbohydrater, null kalorier, null glykemisk indeks

Ingredienser: Vann, glucomannan (fiber fra konjakrot) og kalsium 
tilsetning. Ingen soya, gluten eller hvete.


