Wawel Mieszanka Krakowska Galaretki w czekoladzie 1000 g

EAN
5900102005512
Rynek / rynki docelowe
PL

Składniki
Składniki
cukier
syrop glukozowy
czekolada 20% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny (ze słonecznika)]
woda
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
substancja żelująca: agar
soki owocowe 1,2% z zagęszczonych soków owocowych (ananas, cytryna, pomarańcza, malina)
naturalne aromaty
Czekolada: masa kakaowa minimum 43%
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe, migdały, orzechy laskowe, nasiona sezamu, mleko, jaja i pszenicę.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
wartość energetyczna

1467 kJ / 347 kcal

tłuszcz

7,2 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

4,4 g

węglowodany

69 g

w tym cukry

56 g

białko

1,1 g

sól

0,02 g

Obliczona wartość odżywcza
na 100g
Wartość energetyczna (kJ)

1467

Wartość energetyczna (kcal)

347

Tłuszcz (g)

7.2

w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 4.4
Węglowodany (g)

69

w tym cukry (g)

56

Białko (g)

1.1

Sól (g)

0.02

Opis produktu

Opis produktu
Marka
Wawel
Cechy
pysznie owocowa
Marka standaryzowana
Marka  Wawel

Marketing
Kontakt
Wawel SA
Adres kontaktowy
ul. Władysława Warneńczyka 14
30520 Kraków,
Polska
Opis produktu
galaretka o smaku ananasowym
galaretka o smaku cytrynowym
galaretka o smaku pomarańczowym
galaretka o smaku malinowym
O marce
Wawel
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
O producencie
Nasze produkty to słodka przyjemność, która wprawia w dobry humor i nastrój. A kiedy czujemy się dobrze, chcemy czynić
dobrze.
Robimy to dobrze. Z dobrych składników.
Z sokami owocowymi
Naturalna substancja żelująca: agar
Bez barwników
Bez sztucznych aromatów
Kupuj produkty Wawel w sklepie internetowym
slodkiwawel.pl
Fundacja Wawel z Rodziną
Kupując produkty Wawel pomagasz!
fundacjawawel.pl

Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Migdały  Może zawierać
Jaja  Może zawierać
Orzechy laskowe  Może zawierać
Mleko  Może zawierać
Orzeszki ziemne  Może zawierać
Sezam  Może zawierać
Soja  Może zawierać
Pszenica  Może zawierać
Dodatki
Sztuczne aromaty  Nie zawiera
Barwniki  Nie zawiera

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie

Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Opakowanie
Rozmiar opakowania
1000g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy  1000
Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału  5  PP

Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm) Wymagana szerokość na półce (mm) Wymagana głębokość na półce (mm)
336

211

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Rodzaj opakowania
Typ  Torebka
Waga
Waga brutto  1046
Jednostka sprzedażowa
Wysokość  336
Szerokość  211
Głębokość  52

Obsługa klienta
Adres producenta
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14
30520 Kraków,
Polska
www.wawel.com.pl,
opinie@wawel.com.pl
Adres zwrotny
Wawel SA
ul. Władysława Warneńczyka 14
30520 Kraków,
Polska
www.wawel.com.pl,
opinie@wawel.com.pl
Email kontaktowy
opinie@wawel.com.pl
Adres internetowy
www.wawel.com.pl

Rozszerzone dane
Języki na opakowaniu
czeski
angielski

52

Rozszerzone dane
Języki na opakowaniu
czeski
angielski
francuski
niemiecki
polski
rosyjski
słowacki
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna  Galaretki w czekoladzie
Wariant  Mieszanka Krakowska

