
pojemność

masa 

netto sztuka

250 ml 190 g - g EAN

Pełna nazwa

Logistyka Zdjęcie

ilość w 

zgrzewce

zgrzewek na 

warstwie

sztuk na 

palecie

zgrzewek 

na palecie

12 16 1920 160

wysokość szerokość głębokość

55 mm 85 mm 85 mm

12 cm 18 cm 26 cm

360 g

4,32 kg

691 kg

słoik

12 miesięcy

8 %

w w porcji % RWS

Wartości odżywcze 100 g g na porcję Składniki:

Wartość energetyczna 607 kJ kJ

Wartość energetyczna 147 kcal kcal %

Tłuszcz 13 g g %

0,9 g g %

3,8 g g %

3,6 g g %

4,7 g g %

Białko 1,4 g g %

0,80 g g %

tak/nie

Zawiera cukier tak

Zawiera gluten tak

Zawiera konserwanty nie

alergeny:

Warunki przechowywania

Pochodzenie

Inne informacje

Spożywać na zimno.

bd- brak danych

masa netto 

po 

odsączeniuNazwa produktu na etykiecie

Pasta warzywna                         
z nutą curry

5 902 474 003 530

Pasta warzywna z nutą curry. Konserwa sterylizowana. Bez konserwantów. Bez glutaminianu monosodowego.

EAN sztuka 5 902 474 003 530

EAN opak zbiorcze

PKWiU 10.39.17.0

Kod CN:

Pakowanie

w tym cukry

Błonnik

Węglowodany

Wymiar sztuki

Wymiar zgrzewki

Waga sztuka brutto

Waga opakowania zbiorczego brutto

Waga max ilości na palecie brutto

Rodzaj opakowania sztuka

Zawiera seler .                                                    

Może zawierać gluten, soję, mleko  łącznie z 

laktozą, gorczycę i jaja.

Okres przydatności do spożycia

Stawka VAT

marchew 48,5%, seler 20,8%, olej rzepakowy, woda, 

mąka fasolowa, mąka grochowa, błonnik 

ziemniaczany i grochowy, cebula 2,1%, dynia 1%, 

szpinak 0,7%, sól, cukier, przyprawy, aromaty 

(seler ), ekstrakt drożdżowy.
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Sól

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 

mrozem. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.

Wyprodukowano w / Kraj pochodzenia: Polaka
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