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Sos pieczeniowy jasny 28 g Kucharek
 

Cena: 1,11 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

30 sztuk

Producent PRYMAT

Opis produktu
 

 

Sk?adnikim?ka pszennaskrobiasólcukiermaltodekstrynawzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowewarzywa suszone (1,9 %): cebula, czosnek, natka pietruszkiolej rzepakowypapryka s?odkapieprz czarnykurkumaekstrakt dro?d?owyaromatyaromat naturalnyTekst dotycz?cy alergenówProdukt mo?e zawiera?: jaja, mleko (??cznie z laktoz?), soj?, gorczyc?, seler i orzeszkiziemne.

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

MarkaKucharekMarka standaryzowanaMarka - KucharekNazwa produktu uregulowana prawnieSos pieczeniowy jasny w proszku.

 

Marketing

KontaktPrymat sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Chlebowa 14,44-337 Jastrz?bie Zdrój,PolskaDodatkowe informacjeTysi?ce przepisów znajdziesz na:Doradcasmaku.plLoteria1. W terminie 15.10.2021 - 17.04.2022 kup dowolny produkt marki Kucharek (nie musi by?oznaczony informacj? o loterii) i zachowaj paragon.2. Wejd? na stron? loteria.kucharek.pl i we? udzia? w loterii.Do wygrania:nagroda g?ówna: rodzinne autocodziennie* 500 z?*Codziennie w okresie sprzeda?y promocyjnej i przyjmowania zg?osze? do loterii tj.:15.10.2021 - 17.04.2022 r.Szczegó?y i regulamin na: loteria.kucharek.pl.Organizator: First Line Polska sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie.

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówSeler - Mo?e zawiera?Jaja - Mo?e zawiera?Mleko - Mo?e zawiera?Gorczyca - Mo?e zawiera?Orzeszki ziemne - Mo?e zawiera?Soja - Mo?e zawiera?Pszenica - Zawiera
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Przechowywanie i stosowanie

Instrukcje dotycz?ce przyrz?dzeniaGotowa? - Od temperatury otoczeniaPrzygotuj klasyczny sos pieczeniowy jasny w 1 minut?Krok 1Zawarto?? opakowania (28 g) rozpu?? w 300 ml zimnej wody i wymieszaj.Krok 2Doprowad? do wrzenia i gotuj na ma?ym ogniu ok. 1 minut?, energicznie mieszaj?c.?yczymy smacznego! 
Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym i zacienionym miejscu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania28gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 28
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

160

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - SaszetkaWagaWaga brutto - 31
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Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 160Szeroko?? - 129G??boko?? - 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.plwww.kucharek.plAdres zwrotnyPrymat sp. z o.o.,ul. Chlebowa 14,44-337 Jastrz?bie Zdrój,Polska,tel: +48/32 47 33 833www.prymatgroup.plwww.kucharek.plTelefon kontaktowy+48/32 47 33 833Adres internetowywww.prymatgroup.plwww.kucharek.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Sos pieczeniowyWariant - jasny
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