Informacje o produkcie
Utworzono 20-06-2018

Jogusie Mix 100g
Cena :
2,02 zł
Nr katalogowy : JOGUSIE MIX 100
Producent : Fabryka Cukierków Pszczółka Sp.
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
Jogusie Mix 100g
Przepyszne cukierki łączące intensywny aromat świeżych owoców z jogurtowym nadzieniem. Można delektować się smakiem pachnącej poziomki, słodkiej
maliny, kwaśnej cytryny, lub soczystej brzoskwini. Każdy ze smaków bajecznie rozpływa
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„Pszczółka” wprowadziła na rynek ten nowatorski rodzaj słodyczy w 1999 roku.
Od tego czasu Jogusie to marka ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród
smakoszy w każdym wieku. Jest szczególnie doceniana ze względu na delikatny,
rozpływający się w ustach smak nadzienia. Cechą wyróżniającą marki jest
zestawienie łagodnej, jogurtowej konsystencji z wyrazistym smakiem owoców.
Produkty tej kategorii charakteryzują się także bardzo intensywnym zapachem,
który odczuwany jest natychmiast po otwarciu opakowania. Najpopularniejszym
smakiem tej marki jest poziomka, a oprócz tego także brzoskwinia, malina i
cytryna. Sztandarowy produkt to nadziewane karmelki „Jogusie Mix”.
Pszczółka Fabryka Cukierków - Jogusie karmelki z nadzieniem (minim 22%)

EAN
5901812623447
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Rynek docelowy

Dane produktowe

e

100 g
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Wyprodukowane w Polsce. Karmelki z nadzieniem min 22%

Składniki

Cukier, syrop glukozowy, serwatka w proszku ( z mleka),mleko pełne w proszku,regulator kwasowości:kwas cytrynowy,koncentraty soków owocowych:malinowy (0,08%),borówkowy (0,08%),cytrynowy
(0,04%),poziomkowy (0,02%),brzoskwiniowy (0,02%),aromaty,koncentrat czarnego bzu (koncentrat czarnego bzu,woda,cukier,kwas cytrynowy E330),barwniki:koszenila,kurkumina.Produkt może zawierać
produkty pochodne soi,orzeszki arachidowe i inne orzechy.

Wartości odżywcze w 100 g produktu

Wartość energetyczna

1632kJ

Tłuszcz

1,1 g

Kwasy tłuszczowe nasycone

0,7 g

Węglowodany (g)

92 g

Cukry (g)

72 g

Białko (g)

1,6 g

Sól

0,05 g

Najlepiej spożyć przed końcem: data na opakowaniu

Opis produktu
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384kcal

Marka

Pszczółka Fabryka Cukierków
Nazwa produktu uregulowana prawnie

Jogusie karmelki z nadzieniem.

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Opakowanie

Rodzaj opakowania

Typ - Zgrzewane

Waga

Waga netto –100 g (ok. 21 sztuk)

Obsługa klienta
Adres producenta

20-401 Lublin

ul. Krochmalna 13 i
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Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
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tel. 814 3632 361, fax 814 632 358

www.pszczolka.pl

Polska

Adres zwrotny

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
20-401 Lublin

ul. Krochmalna 13 i

tel. 814 3632 361, fax 814 632 358

Adres internetowy

www.pszczolka.pl

Rozszerzone dane
Język produktu
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Rozmiar opakowania

Informacje o produkcie
Główny język opisu - polski
Język danych - polski

Języki na opakowaniu
polski
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