
pojemność

masa 

netto sztuka

200 ml 180 g - g EAN

Pełna nazwa

Logistyka Zdjęcie

ilość w 

zgrzewce

zgrzewek na 

warstwie

sztuk na 

palecie

zgrzewek 

na palecie

20 10 2000 100

wysokość szerokość głębokość

99 mm 63 mm 63 mm

9,9 cm 25,2 cm 31,5 cm

310 g

6,20 kg

620 kg

szkło

8 miesięcy

8 %

w w porcji % RWS

Wartości odżywcze 100 g 15 g na porcję Składniki:
Wartość energetyczna 516 kJ 77 kJ

Wartość energetyczna 123 kcal 18 kcal 1 %

Tłuszcz 5,2 g 0,8 g %

0,3 g <0,1 g %

Węglowodany 13 g 2,0 g %

w tym cukry 9,9 g 1,5 g %

Białko 3,1 g 0,2 g %

1,3 g 0,19 g %

tak/nie

Zawiera cukier tak

Zawiera gluten tak

Zawiera konserwanty tak

alergeny: gorczyca, siarczyny

Warunki przechowywania

Pochodzenie

Inne informacje

Tartrazyna:  może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

bd- brak danych

masa netto 

po 

odsączeniuNazwa produktu na etykiecie

Chrzan tarty z musztardą 5 900 919 011 485

Chrzan tarty.

EAN sztuka 5 900 919 011 485

EAN opak zbiorcze

PKWiU 10.39.17.0

Kod CN:

Pakowanie

Wymiar sztuki

Wymiar zgrzewki

Waga sztuka brutto

Waga opakowania zbiorczego brutto

Waga max ilości na palecie brutto

Rodzaj opakowania sztuka

Okres przydatności do spożycia

Stawka VAT

chrzan (40%), musztarda (22%) - zawiera gorczycę , 

woda, ocet spirytusowy, cukier, olej rzepakowy, sól, 

błonnik pszenno - bambusowy, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

zagęszczająca: guma guar, substancja 

konserwująca: pirosiarczyn sodu , przeciwutleniacz: 

kwas askorbinowy, barwnik: tartrazyna  - może mieć 

szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 

dzieci.

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Sól

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Wyprodukowano w / Kraj pochodzenia: Polska

F.H. ROLNIK S.J.

ul. Przelotowa 7

43-190 Mikołów

tel. +48 32  326 28 31

fax. +48 32  326 28 28

rolnik@rolnik.pl

www.rolnik.pl

NIP 6350001345

REGON 003491180
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