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Przyprawa do zup i potraw w płynie 215 g Kucharek
 

Cena: 2,52 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent PRYMAT

Opis produktu
 

 

Sk?adnikiwodasólcukierocet spirytusowyekstrakt lubczykuekstrakt dro?d?owyaromatyTekst dotycz?cy alergenówProdukt mo?e zawiera?: zbo?a zawieraj?ce gluten, jaja, mleko (??czniez laktoz?), soj?, gorczyc?, seler, orzeszki ziemne i sezam.

Warto?ci od?ywcze
 

Warto?? energetyczna

T?uszcz
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w tym kwasy t?uszczowe nasycone

W?glowodany

w tym cukry

Bia?ko

Sól

Obliczona warto?? od?ywcza
 

Warto?? energetyczna (kJ)

Warto?? energetyczna (kcal)
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T?uszcz (g)

w tym kwasy t?uszczowe nasycone (g)

W?glowodany (g)

w tym cukry (g)

Bia?ko (g)

Sól (g)

 

Opis produktu
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MarkaKucharekCechybez dodatku glutaminianu sodudoskona?y smak potrawMarka standaryzowanaMarka - KucharekNazwa produktu uregulowana prawniePrzyprawa do zup i potraw w p?ynie bez dodatku glutaminianu monosodowego.

 

Marketing

Nazwa firmyPrymat Sp. z o.o.Adres firmyul. Chlebowa 1444-337 Jastrz?bie-ZdrójPolska

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówSeler - Mo?e zawiera?Zbo?a zawieraj?ce gluten - Mo?e zawiera?Jaja - Mo?e zawiera?Mleko - Mo?e zawiera?Gorczyca - Mo?e zawiera?Orzeszki ziemne - Mo?e zawiera?Sezam - Mo?e zawiera?Soja - Mo?e zawiera?DodatkiDodatek MSG - Nie zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
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Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? zamkni?te w zacienionym miejscu.Niewielki osad nie jest wad? produktu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania215gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 215
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

180

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 254Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 180Szeroko?? - 61G??boko?? - 61 

 

Obs?uga klienta
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Adres producentaPrymat Sp. z o.o.ul. Chlebowa 1444-337 Jastrz?bie-ZdrójPolskaAdres zwrotnyPrymat Sp. z o.o.ul. Chlebowa 1444-337 Jastrz?bie-ZdrójPolskatel.: +48 32/47 33 833www.prymatgroup.plwww.kucharek.plTelefon kontaktowy+48324733833Adres internetowywww.prymatgroup.plwww.kucharek.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Przyprawa do zup i potraw w p?ynie
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