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Zupa gulaszowa z warzywami i mięsem wieprzowym Profi
450 g
 

Cena: 4,48 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent PROFI

Opis produktu
 

Zupa gulaszowa z warzywami i mięsem wieprzowym Profi 450 g

 

Składnikiwodawarzywa 19% (ziemniaki, papryka, cebula)mięso wieprzowe 14%skrobia modyfikowanakoncentrat pomidorowy 1%mąka pszennasólpieprztymianekprzyprawyekstrakt drożdżowyaromatprzeciwutleniacz: askorbinian sodu

Warto?ci od?ywcze
 

Wartość energetyczna

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

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/zupa-gulaszowa-z-warzywami-i-miesem-wieprzowym-profi-450-g.html
https://szybkihurt.pl/zupa-gulaszowa-z-warzywami-i-miesem-wieprzowym-profi-450-g.html


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Tłuszcz- w tym kwasy nasycone

Węglowodany

- w tym cukry

Błonnik

Białko

Sól

Obliczona warto?? od?ywcza
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Wartość energetyczna (kJ)

Wartość energetyczna (kcal)

Tłuszcz (g)

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)

Węglowodany (g)

w tym cukry (g)

Błonnik (g)

Białko (g)
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Sól (g)

 

Opis produktu

MarkaProfiCechynowy, lepszy smak!podgrzej i zjedzzupa pełna smakubez konserwantówbez barwnikówMarka standaryzowanaMarka - ProfiNazwa produktu uregulowana prawnieGulaszowa z warzywami i mięsem wieprzowym. Zupa sterylizowana.

 

Marketing

Nazwa firmyProfi sp. z o.o.Adres firmyul. Kolejowa 363-520 Grabów nad ProsnąPolska

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówPszenica - ZawieraDodatkiBarwniki - Nie zawierakonserwanty - Nie zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie
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Instrukcje dotyczące przyrządzeniaPodgrzewać na płycie grzejnej / palniku - Od temperatury otoczeniaZawartość opakowania przełożyć do garnka. Podgrzewać na małym ogniu 2-3 minuty, ciągle mieszając. Odgrzać w kuchence mikrofalowej - Od temperatury otoczeniaZawartość opakowania przełożyć na talerz i włożyć do kuchenki mikrofalowej. Podgrzewać: moc 750 W, czas 3-4 minuty. 

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieDanie gotowe. Wystarczy podgrzać.PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania450gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 450

Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm)

208

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - ZgrzewaneWagaWaga brutto - 466Jednostka sprzedażowaWysokość - 208Szerokość - 129Głębokość - 66 

 

Obs?uga klienta
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Adres producentaProfi sp. z o.o.ul. Kolejowa 363-520 Grabów nad ProsnąPolskaAdres zwrotnyProfi sp. z o.o.ul. Kolejowa 363-520 Grabów nad ProsnąPolskawww.profi.plAdres internetowywww.profi.pl

 

Rozszerzone dane

Język produktuJęzyk danych - polskiGłówny język opisu - polskiJęzyki na opakowaniuangielskiniemieckipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - GulaszowaWariant - z warzywami i mięsem wieprzowym
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