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Owsianka malina i żurawina 50 g Kupiec
 

Cena: 2,18 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent KUPIEC

Opis produktu
 

Kupiec Coś na ząb Owsianka z maliną i żurawiną 50 g

Tekst oznakowania alergenów
Informacje dla alergików: patrz na składniki pogrubioną czcionką.

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: sezam, soję, orzechy.

Składniki
płatki owsiane 74%, mleko odtłuszczone w proszku, cukier, malina liofilizowana 1,6%,
żurawina liofilizowana 0,4%, aromat naturalny

Spis składników odżywczych na przodzie opakowania

Na porcjęJedna porcja dostarcza (50 g):
Wartość energetyczna

780 kJ
185 kcal

9.00 %
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w 100 g: 1560 kJ / 370 kcal
*%RWS
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal)

Wartości odżywcze
w 100 g 1 porcja (~50 g) *% RWS w 1 porcji

(~50 g)
Wartość energetyczna

Wartość energetyczna

Tłuszcz

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

- w tym cukry

Błonnik

Białko
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Sól

* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opakowanie zawiera 1 porcję

Marka
Kupiec

Cechy
nowa receptura!, 3 minuty i gotowe!, wysoka zawartość błonnika

Marka standaryzowana
Marka: Kupiec

Podmarka
Podmarka: Coś na ząb

Adres firmy
Paprotnia ul. Kupiecka 17 62-513 Krzymów

Opis produktu
Warto spożywać owsianki „Coś na ząb” ponieważ: są łatwe i szybkie w przygotowaniu
(3 minuty i gotowe); są bardzo odżywcze, dostarczają dużo energii; stanowią źródło
błonnika, który reguluje funkcje ruchowe przewodu pokarmowego, a także absorbuje z
organizmu człowieka metale ciężkie takie jak: kadm, ołów i rtęć; wspomagają proces
odchudzania (są bardzo sycące); dostarczają organizmowi witaminy B6, B1 i kwas
pantotenowy; zawierają NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe); dostarczają
mnóstwo składników odżywczych przy niewielkiej ilości kalorii; obniżają poziom złego
cholesterolu we krwi; wpływają korzystnie na skórę i włosy (głównie dzięki zawartości
witamin z grupy B); dostarczają nam niezbędnych witamin i minerałów;

O producencie
Posiadamy certyfikowane systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
Szczegółowe informacje i certyfikaty dostępne na naszej stronie www.kupiec.pl

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Pozostałe informacje
Jedna porcja dostarcza (50 g): energia 780 kJ 185 kcal 9% w 100 g: 1560 kJ / 370 kcal
*%RWS * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal)

Nazwa firmy
KUPIEC Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich - pozostały tekst
Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland - www.tuv.com

Oświadczenia żywieniowe
Wysoka zawartość błonnika

Zalecenia dla alergików
Mleko: Zawiera
Orzechy: Może zawierać
Owies: Zawiera
Sezam: Może zawierać
Soja: Może zawierać

Przygotowanie i stosowanie
Zawartość opakowania przesypać do kubka i zalać 125 ml wrzącej wody. Dobrze
wymieszać. Produkt gotowy do spożycia po 3 minutach.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
50

Jednostka (tekst opisowy)
g
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Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Opakowanie zawiera 1 porcję

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 50

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 169
Wymagana szerokość na półce: 111
Wymagana głębokość na półce: 25

Waga
Waga brutto: 58

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 169
Szerokość: 111
Głębokość: 25

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Porcje 1

Adres producenta
KUPIEC Sp. z o.o. Paprotnia ul. Kupiecka 17 62-513 Krzymów

Adres zwrotny
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KUPIEC Sp. z o.o. Paprotnia ul. Kupiecka 17 62-513 Krzymów kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl

Email kontaktowy
kupiec@kupiec.pl

Adres internetowy
www.kupiec.pl

Języki na opakowaniu
angielski, polski

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Owsianka
Wariant: z maliną i żurawiną
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