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Gołąbki w sosie pomidorowym Pudliszki 600 g
 

Cena: 9,40 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

8 sztuk

Producent PUDLISZKI

Opis produktu
 

Gołąbki w sosie pomidorowym Pudliszki 600 g 

 

Sk?adnikikapusta bia?a 36,5%wodami?so wieprzowe 14,5%ry?warzywa (cebula 2,6%, marchew, pietruszka, seler)koncentrat pomidorowy 2,6%sólskrobia modyfikowanam?ka pszennacukierprzyprawa smakowa [maltodekstryna, sól, cukier, olej rzepakowy, warzywa, przyprawy,ekstrakt dro?d?owy, aromat, wzmacniacze smaku (5'-rybonukleotydy disodowe), regulatorkwasowo?ci (kwas cytrynowy)]przyprawyczosnek suszonyaromat
Warto?ci od?ywcze
 

Warto?? energetyczna

T?uszcz
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w tym kwasy t?uszczowe nasyconeW?glowodany

w tym cukry

B?onnik

Bia?ko

Sól

Opakowanie zawiera 3 sugerowane porcje produktu.

Obliczona warto?? od?ywcza

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Warto?? energetyczna (kJ)

Warto?? energetyczna (kcal)

T?uszcz (g)

w tym kwasy t?uszczowe nasycone (g)

W?glowodany (g)

w tym cukry (g)

B?onnik (g)

Bia?ko (g)
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Sól (g)

 

Opis produktu

MarkaPudliszkiCechy600 g du?a porcja!przygotowane: bez zastosowania: MOM (mi?sa oddzielonego mechanicznie), glutaminianumonosodowegoklik - gwarancj? oryginalnego zamkni?ciaMarka standaryzowanaMarka - PudliszkiNazwa produktu uregulowana prawnieGo??bki z mi?sem wieprzowym w sosie pomidorowym. Produkt sterylizowany

 

Marketing

Nazwa firmyPudliszki Sp. z o.o.Adres firmyPudliszkiul. Fabryczna 763-840 KrobiaDodatkowe informacjeDo??cz do nas na Facebook

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówSeler - ZawieraPszenica - ZawieraDodatkiMSG (glutaminian) - Nie zawieraInformacje o dodatkach: pozosta?y tekstbez zastosowania MOM (mi?sa oddzielonego mechanicznie)
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Przechowywanie i stosowanie

Instrukcje dotycz?ce przyrz?dzeniaPodgrzewa? na p?ycie grzejnej / palniku - Od temperatury otoczeniaZawarto?? opakowania prze?o?y? do garnka. Podgrzewa? na niewielkim ogniu, stalemieszaj?c przez 7-10 minut. Odgrza? w kuchence mikrofalowej - Od temperatury otoczeniaW kuchence mikrofalowej (850 W): Zawarto?? opakowania prze?o?y? do g??bokiegotalerza. Podgrzewa? przy maksymalnej mocy przez 3-4 minuty. Produkt po otwarciu ipodgrzaniu nale?y spo?y? w ca?o?ci. 
Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? w ch?odnym, suchym miejscu. Po otwarciu przechowywa? w lodówce.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania600g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 600Informacje o recyklinguOpakowanie - Szk?o - powszechnie recyklingowane
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

150
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - S?oikWagaWaga brutto - 905Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 150Szeroko?? - 84G??boko?? - 84Opakowanie logistyczneGTIN - 05900783304041Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - Porcje3 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?Opakowanie zawiera 3 sugerowane porcje produktu. 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaPudliszki Sp. z o.o.Pudliszkiul. Fabryczna 763-840 KrobiaAdres zwrotnyPudliszki Sp. z o.o.Pudliszkiul. Fabryczna 763-840 Krobiawww.pudliszki.plPodziel si? opini?: 801 190 190Koszt po??czenia wed?ug taryfy operatora.Telefon kontaktowy801190190Adres internetowywww.pudliszki.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuangielskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Go??bkiWariant - w sosie pomidorowym
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