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Groszek konserwowy Dawtona 400 g
 

Cena: 3,59 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Dawtona

Opis produktu
 

Dawtona Groszek zielony 400 g

Składniki
groszek zielony, woda, sól

Spis składników odżywczych na przodzie opakowania

Na porcjęporcja 120 g zawiera
Wartość energetyczna

373 kJ
89 kcal

4.00 %

w 100 g: 316 kJ / 75 kcal
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2
000 kcal).

Wartości odżywcze
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w 100 g w porcji 120 g
(%RWS*)

Wartość energetyczna

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Błonnik

Białko

Sól

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu

zalewy.
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
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Nazwa produktu uregulowana prawnie
Groszek konserwowy. Produkt sterylizowany.

Marka
Dawtona

Marka standaryzowana
Marka: Dawtona

Adres kontaktowy
ul. Bieniewicka 52 05-870 Błonie

Opis produktu
Oto jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw świata - groszek pasuje świetnie tak do
niemal każdej sałatki czy zupy, jak i dań mięsnych - od słodkawych, po bardzo ostre.
Jedna z obowiązkowych pozycji w każdej kuchni, lubiany przez najmłodszych, jak i
dorosłych. Pamiętajmy też, że groszek konserwowy to jedynie 75 kcal na 100 g.

O marce
Dawtona to marka obejmująca niezwykle szeroki asortyment różnego rodzaju
przetworów warzywnych i owocowych, m.in. koncentrat pomidorowy, kukurydze,
groszek, fasole, ogórki konserwowe, pomidory bez skórki, sałatki warzywne, dżemy, soki
i sosy, które łączy jedna cecha - najwyższa jakość oparta o naturalne, starannie
wyselekcjonowane składniki, tradycyjną recepturę oraz nowoczesne i innowacyjne
technologie produkcji. Spośród innych marek Dawtona wyróżnia się polską tradycją,
jakością i przystępnymi cenami. Spróbujesz. Pokochasz. Tradycja i pasja od 30 lat.
Poznaj nas na www.dawtona.pl i facebook.com

O producencie
Dawtona to rodzinna firma, która towarzyszy w kulinarnej przygodzie Polaków już od
ponad ćwierć wieku. Od początku naszej podróży, pełnej smaku i aromatu, pracujemy z
pasją i zbieramy cenne doświadczenia na rynkach krajowym i zagranicznych, bacznie
obserwując zmieniające się potrzeby i preferencje naszych Klientów. Rozwijamy firmę
nowoczesną i odpowiedzialną, a jednocześnie rodzinną, bliską naturze i tradycji. Po
latach dynamicznego rozwoju trafiliśmy do czołówki największych firm w Polsce z
branży przetwórstwa warzyw i owoców. Ogromną zaletą i siłą naszej firmy jest fakt
posiadania własnych terenów uprawnych, zapewniającą nam niezależność produkcyjną
i możliwość dokładnego kontrolowania drogi, którą przechodzi każde z warzyw czy
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owoców. Daje nam to pewność najwyższej jakości i doskonałego smaku produktów.

Pozostałe informacje
porcja 120 g zawiera 373 kJ 89 kcal 4%* w 100 g: 316 kJ / 75 kcal Pojemność
opakowania: 400 ml *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8
400 kJ / 2 000 kcal).

Kontakt
Dawtona Sp. z o.o.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i
spożyć w ciągu 48 godzin.

Przepisy
Groszek zielony to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw świata. Soczysty i
delikatny w smaku pasuje do niemal każdej sałatki, zupy czy mięsa. Risotto z groszkiem
i kurczakiem w roli głównej to kulinarna uczta dla podniebienia. Smacznego! Kulinarne
inspiracje na www.dawtona.pl i www.facebook.com

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
400

Jednostka (tekst opisowy)
g

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska
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Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 400
Masa po odsączeniu: 240

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 103
Wymagana szerokość na półce: 75
Wymagana głębokość na półce: 75

Waga
Waga brutto: 450

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 103
Szerokość: 75
Głębokość: 75

Opakowanie handlowe
GTIN: 05901713013996

Opakowanie logistyczne
GTIN: 05901713005250

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Porcje 2

Adres producenta
Dawtona Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 52 05-870 Błonie

Adres zwrotny
Dawtona Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 52 05-870 Błonie www.dawtona.pl

Adres internetowy
www.dawtona.pl
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Języki na opakowaniu
polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Groszek zielony
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