
 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Pierniczki w czekoladzie baśniowe z nadzieniem o smaku
truskawkowym 150 g Skawa
 

Cena: 4,28 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent skawa

Opis produktu
 

Wadowice Skawa Pierniczki w czekoladzie baśniowe z nadzieniem o smaku
truskawkowym 150 g

Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy i mleko.

Składniki
cukier, mąka pszenna, czekolada 18% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
emulgatory: lecytyny (z soi) i E 476; aromat], przecier jabłkowy, przecier truskawkowy
2,9%, substancje spulchniające (E 503, E 500), przyprawy korzenne, regulatory
kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), barwnik E 150 c, olej rzepakowy, aromat,
substancja żelująca: pektyny, substancja konserwująca E 202

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
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Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Pierniczki w czekoladzie z nadzieniem o smaku truskawkowym (29%)

Marka
Wadowice Skawa

Cechy
aromatyczne, truskawkowe, oblane czekoladą

Marka standaryzowana
Marka: Wadowice Skawa

Adres kontaktowy
ul. Młyńska 66 34-100 Wadowice
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Opis produktu
Pierniki w kształcie serduszka, pokryte grubą warstwą czekolady, a ich środek wypełnia
pyszne truskawkowe nadzienie przygotowane ze specjalnie wyselekcjonowanych
składników, które zadowolą najbardziej wymagających konsumentów ceniących
produkty wysokiej jakości.

O marce
„Skawa” to polska marka słodyczy znana przede wszystkim z produkcji draży, wafelków,
pierników oraz herbatników.

O producencie
„Skawa” to polski producent słodyczy. Nasze produkty są wynikiem nieustającej od
pokoleń pasji, której początki sięgają 1909 roku. Kochamy to, co robimy i smak
produktów „Skawa” doskonale tę miłość obrazuje. Gdy chodzi o jakość, nie znajdujemy
miejsca na kompromisy. Używamy tylko najwyższej jakości, niemodyfikowanych
genetycznie surowców, w relatywnie niskiej cenie. Powyższe wartości, jakimi możemy
się poszczycić, przekładają się na popularność oraz zaufanie konsumentów.

Kontakt
ZPC "SKAWA" S.A.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Zalecenia dla alergików
Mleko: Może zawierać
Orzechy: Może zawierać
Orzeszki ziemne: Może zawierać
Soja: Zawiera
Pszenica: Zawiera

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
150

Jednostka (tekst opisowy)
g

Informacje o recyklingu
Packing: Recyclable
Pack: Recyclable
Inner Pack: Recyclable

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 150

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 186
Wymagana szerokość na półce: 130
Wymagana głębokość na półce: 73

Waga
Waga brutto: 164

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 186
Szerokość: 130
Głębokość: 73

Adres producenta
ZPC "SKAWA" S.A. ul. Młyńska 66 34-100 Wadowice
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Adres zwrotny
ZPC "SKAWA" S.A. ul. Młyńska 66 34-100 Wadowice

Słowa kluczowe SEO
Pierniczki, pierniki truskawkowe, słodycze skawa

Możliwość rozdzielenia ręcznego
Hand Separable: True

Możliwość kompostowania
Packaging Compostability: Not Compostable

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Pierniczki w czekoladzie baśniowe
Wariant: z nadzieniem o smaku truskawkowym
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