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Rosół drobiowy z włoszczyzną w kostkach 60 g Kucharek
 

Cena: 1,15 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent PRYMAT

Opis produktu
 

 

Sk?adnikisólt?uszcz palmowyskrobiawzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowew?oszczyzna suszona (6,2%): marchew, natka i korze? pietruszki, pasternak,korze? selera, cebula, por, kapustawarzywa suszone: papryka s?odka, pomidort?uszcz kurzy (1,5%)suszone mi?so kurze (0,1%)przyprawycukierregulator kwasowo?ci: kwas cytrynowyaromatyTekst dotycz?cy alergenówProdukt mo?e zawiera?: jaja, mleko (??cznie z laktoz?), soj? i gorczyc?.

Warto?ci od?ywcze
 

Warto?? energetyczna
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T?uszczw 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)

Structured Nutrition EU
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Warto?? energetyczna

Warto?? energetyczna

T?uszcz

w tym kwasy t?uszczowe nasycone

W?glowodany

w tym cukry

Bia?ko

Sól
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Opis produktu

MarkaKucharekCechybez dodatku: t?uszczów utwardzonych, barwnikówprodukt bezglutenowyMarka standaryzowanaMarka - KucharekNazwa produktu uregulowana prawnieRosó? drobiowy z w?oszczyzn? w kostkach.

 

Marketing

KontaktPrymat Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Chlebowa 14,44-337 Jastrz?bie-Zdrój,PolskaPozosta?e informacjeMasa netto: (6 x 10 g) 60 g

 

Zdrowie i styl ?ycia

Informacje dot. stylu ?yciaBezglutenowyZalecenia dla alergikówSeler - ZawieraZbo?a zawieraj?ce gluten - Nie zawieraJaja - Mo?e zawiera?Mleko - Mo?e zawiera?Gorczyca - Mo?e zawiera?Soja - Mo?e zawiera?
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób przygotowania:1 kostk? rozpu?ci? w 1/2 litra wrz?cej wodyZastosowanie:Otrzymany wywar doskonale nadaje si? do wszelkich zup, sosów i potraw mi?snych.PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym i zacienionym miejscu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania10gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 10
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

62

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 68
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Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 62Szeroko?? - 77G??boko?? - 14Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki6  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 6

 

Obs?uga klienta

Adres producentaPrymat Sp. z o.o.,ul. Chlebowa 14,44-337 Jastrz?bie-Zdrój,Polska,tel.: +48/32/47 33 833www.prymatgroup.pl,www.kucharek.plAdres zwrotnyPrymat Sp. z o.o.,ul. Chlebowa 14,44-337 Jastrz?bie-Zdrój,Polska,tel.: +48/32/47 33 833www.prymatgroup.pl,www.kucharek.plTelefon kontaktowy+48/32/47 33 833Adres internetowywww.prymatgroup.plwww.kucharek.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Rosó?Wariant - drobiowy z w?oszczyzn?

 

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

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


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

 

 

 

 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

