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Baton Knoppers kokosowy 40 g
 

Cena: 1,83 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent STORCK

Opis produktu
 

Sk?adnikicukiersyrop glukozowyt?uszcze ro?linne (palmowy, shea)wiórki kokosowe (7,8%)mleko pe?ne w proszku (6,2%)t?uszcz kakaowyodt?uszczone mleko w proszku (5,8%)mleko zag?szczone, odt?uszczonem?ka pszenna (3,9%)miazga kakaowape?noziarnista m?ka pszenna (2%)substancja utrzymuj?ca wilgo?: sorbitolema?lanka w proszku (z mleka)laktoza (z mleka)?mietanka (z mleka)orzechy laskowet?uszcz mlecznymleko kokosowe w proszkuzag?szczona s?odka serwatka (z mleka)mas?o (z mleka)produkt z serwatki (z mleka)emulgator: lecytyny (soja)sólskrobia pszennaaromaty naturalnekakao niskot?uszczowepe?not?uste mleko w proszkusyrop sacharozowysubstancja spulchniaj?ca: wodorow?glan sodustabilizator: karagenmielone orzeszki ziemnebia?ko mlekaaromat naturalny waniliowyTekst dotycz?cy alergenówMo?e zawiera? tak?e migda?y, inne orzechy i jaja.

Warto?ci od?ywcze
 

Warto?? energetyczna
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T?uszcz

w tym kwasy t?uszczowe nasycone

W?glowodany

w tym cukry

Bia?ko

Sól

Obliczona warto?? od?ywcza
 

Warto?? energetyczna (kJ)
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Warto?? energetyczna (kcal)

T?uszcz (g)

w tym kwasy t?uszczowe nasycone (g)

W?glowodany (g)

w tym cukry (g)

Bia?ko (g)

Sól (g)
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Opis produktu

MarkaKnoppersMarka producentaMarka - StorckMarka standaryzowanaMarka - KnoppersNazwa produktu uregulowana prawnieBaton waflowy z kremem mlecznym (14,4%), kremem kokosowym z dodatkiem orzechówlaskowych (17%), wiórkami kokosowymi (6,5%) i delikatnym karmelem (26,1%), oblanymleczn? czekolad? (29,5%).

 

Marketing

KontaktSTORCK Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Przyokopowa 2601-208 WarszawaLogotypy stron trzecichGreen DotDodatkowe informacjeNowe informacje o alergenach (sprawd? list? sk?adników).

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówMigda?y - Mo?e zawiera?Jaja - Mo?e zawiera?Orzechy laskowe - ZawieraMleko - ZawieraOrzechy - Mo?e zawiera?Orzeszki ziemne - ZawieraSoja - ZawieraPszenica - Zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie
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Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywanieChroni? przed ciep?em i wilgoci?!

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania40g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 40Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - SaszetkaOpakowanie logistyczneGTIN - 04014400472042 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

44
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Wysoko?? na pó?ce (mm)

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 40Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 44Szeroko?? - 109G??boko?? - 21

 

Obs?uga klienta

Adres producentaAUGUST STORCK KGWaldstr. 2713403 BerlinNiemcywww.storck.comwww.knoppers.comAdres zwrotnySTORCK Sp. z o.o.ul. Przyokopowa 2601-208 Warszawawww.storck.plwww.knoppers.plAdres dystrybutoraSTORCK Sp. z o.o.ul. Przyokopowa 2601-208 Warszawawww.storck.plwww.knoppers.plAdres internetowywww.storck.plwww.knoppers.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - BatonWariant - kokosowy
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