
Pojemność
Masa 

netto

Masa netto po 

odcieku
Sztuka

320 ml 290 g nd g 1

Składniki

Wartości odżywcze w 100g

kJ

kcal
<0,5 g
<0,1 g
13 g
12 g
2,5 g
1,6 g
1,2 g

tak/nie

tak

nie

nie

Warunki przechowywania

EAN sztuka

PKWiU

KOD CN

Pakowanie paleta standard ilość sztuk

ilość sztuk w zgrzewce 10

ilość zgrzewek na warstwie 16

ilość zgrzewek na palecie 128

sztuk na palecie 1280

Pakowanie paleta export ilość sztuk

ilość sztuk w zgrzewce 12

ilość zgrzewek na warstwie 18

ilość zgrzewek na palecie 200

sztuk na palecie 2400

wysokość szerokość szerokość

Wymiary sztuka 12 cm 7 cm 7 cm

Wymiary zgrzewka 12 cm 14 cm 35 cm

Wymiary paleta euro 126 cm 80 cm 120 cm

Wymiary paleta przemysłowa 136 cm 100 cm 120 cm

g

g

kg

kg

miesięcy

%

Inne informacje

Rodzaj opakowania sztuka

Okres przydatności do spożycia

Stawka Vat

szkło

12

8

4,75

608

Waga sztuka brutto

Waga sztuka netto

Waga opakowania zbiorczego brutto

Waga na palecie brutto

475

290

Nowa wersja buraczków na ostro z dodatkiem 

papryczki chili. Będą idealnym dodatkiem do mięs 

lub inny dań. Pyszne, soczyste, zdrowe prosto z 

podkarpackiej ziemi. 

Burak ma tylko 38 kcal w 100 g produktu. Jest 

bogaty w witaminy i minerały. Korzeń buraka 

zawiera witaminy C, B1, kwas foliowy, wit. A oraz 

beta-karoten. To jeden z najlepszych produktów 

dla osób z nadciśnieniem. Dla cierpiących na 

anemię są dobrym źródłem żelaza.

Chili bardzo korzystnie wpływa na serce, obniża  

poziom cholesterolu, przeciwdziała tworzeniu się 

zakrzepów we krwi a także przyśpiesza przemianę 

materii o ok. 25% . Przy przeziębieniach 

wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych, a 

także zapobiega zatruciom pokarmowym.

Dane logistyczne/eksport

5906013003616

W magazynie suchym, chłodnym bez naturalnego światła.Po otwarciu przechowywać w lodówce.

10.39.18-0

2001909799

buraki ćwikłowe (90), ocet spirytusowy, cukier, sól, błonnik roślinny, przyprawy, chili (0,1%).

Pełna nazwa produktu

Buraczki tarte z chili

Produkt pasteryzowany

Zawiera konserwanty

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Zawiera cukier

Zawiera gluten

Błonnik

Wartoś energetyczna
275         

65








