Informacje o produkcie
Utworzono 21-11-2018

Czekoladowa Mieszanka Imieninowa 100g
Cena :
2,74 zł
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Nr katalogowy : IMIENINOWA(2)
Producent : Fabryka Cukierków Pszczółka Sp.
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Pszczółka Fabryka Cukierków
Czekoladowa Mieszanka Imieninowa 200 g
EAN
59011812623195

Rynek docelowy
PL

Dane produktowe
Wyprodukowane w Polsce.
Cukierki w czekoladzie z nadzieniem (około 10%) o smaku truskawkowym i
porzeczkowym.

Składniki

Wartości odżywcze w 100 g produktu
Wartość energetyczna
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Czekolada minimum 31%cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna sojowa i E
476, aromat: wanilina), czarna porzeczka kandyzowana 44% , (czarna porzeczka, cukier, syrop
glukozowy, zagęszczone przeciery owocowe pasteryzowane: truskawkowy 3,5%, śliwkowy 3,4% z
czarnej porzeczki 3,3% woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, substancje
glazurujące: szelak, guma arabska. Produkt zawiera pochodne soi może zawierać śladowe ilości
mleka i jego pochodne, orzechy arachidowe i inne orzechy. Produkt zawiera substancje
konserwujące.

1796 kJ 432 kcal

Tłuszcz

12 g

Kwasy tłuszczowe nasycone

8g

Węglowodany (g)

77 g

Cukry (g)

63 g

Białko (g)

3,6 g

Sól

0g

Najlepiej spożyć przed końcem: data na opakowaniu

Opis produktu
Marka

Pszczółka Fabryka Cukierków
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Czekoladowa mieszanka imieninowa.

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Opakowanie
Rozmiar opakowania

Obsługa klienta

at

Rodzaj opakowania
Typ - Zgrzewane
Waga
Waga netto – 200 g (około 26 szt)
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Adres producenta
Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
20-401 Lublin
ul. Krochmalna 13 i
tel. 814 3632 361, fax 814 632 358
www.fepszczolka.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.fepszczolka.pl

Rozszerzone dane
Język produktu
Główny język opisu - polski
Język danych - polski
Języki na opakowaniu
• polski
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