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Filety z makreli w sosie pomidorowym 175 g Łosoś Ustka x 8
sztuk
 

Cena: 41,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

8 sztuk

Producent ŁOSOŚ

Opis produktu
 

Filety z makreli w sosie pomidorowym Łosoś Ustka 175 g x 8 sztuk

 

 

Sk?adnikifilety z makreli kolias (Scomber japonicus / obszar po?owu: Ocean Spokojny FAO 61 /z?owione w morzu w?okiem pelagicznym) (55% ryby przed sterylizacj?)sos pomidorowy (45% przed sterylizacj?): woda, koncentrat pomidorowy (17%), cukier,musztarda (woda, ocet spirytusowy, gorczyca bia?a, cukier, sól, przyprawy), skrobiakukurydziana modyfikowana, olej rzepakowy, sól, m?ka pszenna, substancjazag?szczaj?ca: guma guarregulator kwasowo?ci: kwas cytrynowyprzyprawynaturalny aromat papryki
Warto?ci od?ywcze
 

Warto?? energetyczna:
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T?uszcz:

- w tym kwasy t?uszczowe nasycone

W?glowodany:

- w tym cukry

Bia?ko

Sól:

Kwasy t?uszczowe Omega-3:

- w tym kwas alfa-linolenowy (ALA):
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- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA):

- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA):

Podane warto?ci mog? ulega? naturalnym wahaniom.

Obliczona warto?? od?ywcza
 

Warto?? energetyczna (kJ)

Warto?? energetyczna (kcal)

T?uszcz (g)

w tym kwasy t?uszczowe nasycone (g)
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W?glowodany (g)

w tym cukry (g)

Bia?ko (g)

Sól (g)

Kwasy t?uszczowe Omega 3 (g)

w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g)

w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g)
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Opis produktu

Marka?oso? UstkaCechywysoka zawarto?? Omega-3Dobra Marka 2016 - jako??, zaufanie, renomaMarka standaryzowanaMarka - ?oso? UstkaNazwa produktu uregulowana prawnieKonserwa rybna sterylizowana gotowa do spo?ycia.

 

Marketing

Nazwa firmyPrzetwórstwo Rybne ?oso? Sp. z o.o.Adres firmyW?ynkówko 49 B76-202 S?upsk 2O marce?oso? Jako?? Gwarantowana od 1954O?wiadczenia ?ywienioweWysoka zawarto?? Omega-3

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówRyba - ZawieraGorczyca - ZawieraPszenica - Zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie
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Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? w temp. +4 °C do +25 °C przy wilgotno?ci wzgl?dnej do 80%.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania175gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 175Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklingu
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

83

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Puszka konserwowaWagaWaga brutto - 205Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 83Szeroko?? - 151G??boko?? - 24PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce. 

 

Obs?uga klienta
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Adres producentaPrzetwórstwo Rybne ?oso? Sp. z o.o.W?ynkówko 49 B76-202 S?upsk 2Adres zwrotnyPrzetwórstwo Rybne ?oso? Sp. z o.o.W?ynkówko 49 B76-202 S?upsk 2tel. +48 59 84-72-700e-mail: lososustka@lososustka.com.plwww.lososustka.com.plTelefon kontaktowy+48598472700Email kontaktowylososustka@lososustka.com.plAdres internetowywww.lososustka.com.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Filety z makreliWariant - w sosie pomidorowym?aci?ska nazwa rybyScomber kolias
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