
Pojemność
Masa 

netto

Masa netto po 

odcieku
Sztuka

320 ml 290 g 170 g 1

Składniki

Wartość odżywcza w 100g
179 kJ
42 kcal

<0,5 g
<0,1 g
8,4 g
6,9 g

<0,5 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 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

miesięce

%

Marchew, woda,  cukier, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy

Pełna nazwa produktu

 Marchewka sałatka. Marchew krojona marynowana.

Produkt pasteryzowany

Zawiera konserwanty

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Zawiera cukier

Zawiera gluten

Wartość energetyczna

Dane logistyczne/eksport

5906013003876

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

10.39.18.0

20019097

Inne informacje

Rodzaj opakowania sztuka

Okres przydatności do spożycia

Stawka Vat

szkło

24

8

4,75

608

Waga sztuka brutto

Waga sztuka netto

Waga opakowania zbiorczego brutto

Waga na palecie brutto

475

290

Marchewka tarta – chrupiąca, pyszna i zdrowa. 

Smaczna w każdej wersji na słodko czy na 

pikantnie. Świetna jako samodzielna surówka lub 

jako dodatek do dań obiadowych, czy przystawek. 

A ciasto marchewkowe jest najlepsze! 

Aromatyczne, wilgotne, miękkie i proste w 

wykonaniu - nie potrzeba nawet miksera.

Marchewka - co sprawia, że jest dobra na 

wszystko? Karoten, czyli prowitamina A. 

Marchewka ma jej bardzo dużo. Oczy jako 

pierwsze w Twoim organizmie reagują na jej brak. 

Jeśli więc źle widzisz w ciemności albo oczy męczą 

się bardzo szybko, sięgnij po marchew.








