
Pojemność
Masa 

netto

Masa netto po 

odcieku
Sztuka

320 ml 280 g 160 g 1

Składniki

Wartość odżywcza w 100g
113 kJ
27 kcal

<0,5 g
<0,1 g
1,6 g

<0,5 g
2,3 g
1,3 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 głębokość

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

%

Pieczarki (50%), woda, marchew, ocet spirytusowy, sól, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, 

przeciwutleniach-pirosiarczyn sodu, przyprawy-w tym gorczyca, substancje słodzące-sacharyny, 

acesulfam K. 

Pełna nazwa produktu

Pieczarki marynowane całe.

Produkt pasteryzowany. 

Zawiera cukier i substancje słodzące.

Zawiera konserwanty

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Zawiera cukier

Zawiera gluten

Wartość energetyczna

Dane logistyczne/eksport

5906013001049

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

10.39.18-0

20019050

Inne informacje

Rodzaj opakowania sztuka

Okres przydatności do spożycia

Stawka Vat

szkło

24

8

4,65

596

Waga sztuka brutto

Waga sztuka netto

Waga opakowania zbiorczego brutto

Waga na palecie brutto

465

280

Pieczarki koktajlowe. Pieczarka oprócz tego, że  

jest niezwykle atrakcyjna wizualnie  posiada 

wyjątkowe właściwości zdrowotne, oprócz 

wartościowego białka zawiera prawie wszystkie 

aminokwasy, dobrze przyswajalnych 

węglowodanów i tłuszczów,. Jest dobrym źródłem 

potasu, miedzi, selenu, zawiera jod, błonnik, 

witaminę A, E, witaminy z grupy B (w tym kwas 

foliowy) a nawet witaminę D. W połączeniu z 

aromatycznymi przyprawami winna pojawić się na 

każdym stole. 








