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Mieszanka bakali w czekoladzie BAKAL So Good, 370g

Mieszanka bakalii i orzechów w czekoladzie BAKAL So Good

Ekskluzywna mieszanka bakalii i orzechów w połączeniu z

czekoladą mleczną, deserową i białą oraz z przyprawami

Skład mieszanki: orzechy arachidowe w czekoladzie i cynamonie:

80g, śliwki w czekoladzie: 75g, żurawina w czekoladzie białej: 50g,

rodzynki w czekoladzie deserowej z pomarańczą: 90g, orzeszki

arachidowe w czekoladzie białej i kokosie:75g

Waga: 370g

SKŁADNIKI:

1. Rodzynki w czekoladzie z pomarańczą 24,3% (rodzynki

sułtańskie 53% [rodzynki sułtańskie, olej słonecznikowy,

substancja konserwująca: dwutlenek siarki], czekolada 45%

[cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny:

(z soi) i E476, aromat], skórka pomarańczowa liofilizowana 0,9%,

aromat, syrop glukozowy, substancja glazurująca: guma arabska);

2. orzechy arachidowe w czekoladzie mlecznej z cynamonem

21,6% (orzechy arachidowe prażone 53%, czekolada mleczna 45%

[cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga

kakaowa, serwatka w proszku, (z mleka), tłuszcz mleczny,

emulgatory: lecytyny (z soi) i E476, aromat]; cynamon 2%); 3.

śliwki w czekoladzie 20,3% (śliwki suszone 63% [śliwki, substancja

konserwująca: sorbinian potasu], czekolada 37% [cukier, miazga

kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z soi) i E476;

aromat]); 4. orzechy arachidowe w czekoladzie białej z wiórkami

kokosowymi 20,3% (orzechy arachidowe prażone 53%, czekolada

biała 42% [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne,

serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz roślinny (palmowy), laktoza

(z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], wiórki

kokosowe 5% [wiórki kokosowe, substancja konserwująca:

dwutlenek siarki], syrop glukozowy); 5. żurawina w czekoladzie

białej 13,5% (czekolada biała 60% [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko

w proszku pełne, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz roślinny

(palmowy), laktoza (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476;

aromat], żurawina suszona 39% [żurawina suszona, cukier

trzcinowy, olej słonecznikowy], syrop glukozowy, substancja

glazurująca: guma arabska)

WARTOŚCI ODŻYWCZE W 100g PRODUKTU:

Wartość energetyczna 2044 kJ/ 489 kcal

Tłuszcz 26 g

W tym kwasy tłuszczowe nasycone 11 g

Węglowodany 52 g

W tym cukry 45 g

Białko 8,6 g

Sól 0,05 g

   

 

Podstawowe parametry produktu

 

SKU PBS ABAK-054

Kod kreskowy

Nazwa produktu Mieszanka bakali w czekoladzie BAKAL So Good, 370g

Kategoria Przekąski

Klasa Standard
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Mieszanka bakali w czekoladzie BAKAL So Good, 370g

Podstawowe parametry produktu

Marka BAKAL

 

Kolor

Kolor Mix kolorów

 

Cecha

Produkt Przkąski słodkie

Typ Zestaw

Rodzaj Bakalie w czekoladzie

Waga (g) 370g

W ofercie od 2017-09

 

Certyfikaty

Nowy produkt w ofercie Standard

Hit Standard

 

Wspólny słownik zamówień

CPV 15842000-2

 

Jednostki logistyczne

Jednostka 1 11 sztuk

Jednostka 2 660 sztuk
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