Informacje o produkcie
Utworzono 17-07-2018

Miętowe Lubelskie z czekoladą 100g
Cena :
2,13 zł
Nr katalogowy : MLZC100
Producent : Fabryka Cukierków Pszczółka Sp.
Stan magazynowy : średni
Średnia ocena : brak recenzji
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Miętowe Lubelskie z czekoladą 100g
Oto niepowtarzalny smak lubelskiej tradycji. Pilnie strzeżona receptura i staranne wykonanie pozwoliło stworzyć to zaskakujące połączenie słodkiej
czekolady i orzeźwiającej mięty.

Pilnie strzeżona receptura, opracowana w lubelskiej Fabryce Cukierków
„Pszczółka”, pozwoliła stworzyć to niespotykane nigdy wcześniej,
słodko-orzeźwiające połączenie. Oto marka, w której świeży, miętowy smak
idealnie komponuje się z czekoladą. Najwyższa jakość surowców i starannie
dobrane proporcje sprawiają, że Miętowe Lubelskie z Czekoladą od 2005 roku są
jedyne i niepowtarzalne w swojej klasie. Jest to doskonała propozycja zarówno
dla młodszych jak i starszych smakoszy, którzy lubią niebanalne połączenie
smaków. Dominującym produktem marki są karmelki sprzedawane na wagę i
paczkowane.

EAN
5901812623171
Rynek docelowy
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Pszczółka Fabryka Cukierków, Miętowe Lubelskie z Czekoladą 100 g

Dane produktowe

Wyprodukowane w Polsce.

Karmelki z nadzieniem (min. 22%)
Składniki
Cukier, syrop glukozowy, Kakao,tłuszcz roślinny (rafinowany olej palmowy (serwatka w proszku, mleko pełne w proszku, czekolada 1%, (cukier, tłuszcz kakaowy, , miazga kakaowa, emulgatory: lecytyna
sojowa i E 476, aromat: Produkt zawiera mleko i jego pochodne, produkty pochodne soi, może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych i innych orzechów.

Wartości odżywcze w 100 g produktu

Wartość energetyczna

1605 kJ

Tłuszcz

6g

Kwasy tłuszczowe nasycone

3g

Węglowodany (g)

81 g

Cukry (g)

67 g

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

439 kcal

Białko (g)

1g

Sól

0g

Najlepiej spożyć przed końcem: data na opakowaniu

Opis produktu
Marka

Pszczółka Fabryka Cukierków
Nazwa produktu uregulowana prawnie

Miętowe Lubelskie z czekoladą

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Opakowanie
Rozmiar opakowania

100 g

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1

Rodzaj opakowania

Typ - Zgrzewane

Waga

Obsługa klienta
Adres producenta
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Waga netto – 100 g

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

ul. Krochmalna 13 i

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
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Przechowywanie i stosowanie

Informacje o produkcie
www.pszczolka.pl

Rozszerzone dane
Język produktu

Główny język opisu - polski
Język danych - polski

Języki na opakowaniu
polski
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