
Pojemność
Masa 

netto

Masa netto po 

odcieku
Sztuka

320 ml 290 g 170 g 1

Składniki

Wartość odżywcza w 100g
169 kJ
40 kcal

<0,5 g
<0,1 g
7,8 g
6,8 g
1,5 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

%

Woda, seler 26%, marchew 21%, cukier, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Pełna nazwa produktu

Seler z marchewką. Sałatka w zalewie octowej

Produkt pasteryzowany

Zawiera konserwanty

Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Zawiera cukier

Zawiera gluten

Błonnik

Wartość energetyczna

Dane logistyczne/eksport

5906013003890

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

Surówka z selera i marchewki - klasyczna, prosta i 

smaczna. Pasuje do potraw gorących i zimnych, 

będzie bazą do zup, surówek czy zapiekanek. Z jej 

pomocą przyrządzisz Rybe po grecku, której nie 

może zabraknąć na wielu wigilijnych stołach.

Seler pozytywnie wpływa na procesy 

metaboliczne, dlatego jest spożywany w dietach 

odchudzających. Ponadto obniża ciśnienie, 

pomaga w zaparciach i usuwaniu toksyn z 

organizmu.

Marchewka zawiera wiele karotenu, witamin i 

składników odżywczych. Pełna przeciwutleniaczy, 

które zapobiegają starzeniu się naszego 

organizmu. Jeżeli pracujesz przy komputerze kilka 

godzin dziennie, marchew jest dla ciebie 

warzywem idealnym. Duża zawartość witaminy A 

działa zbawiennie na przemęczone oczy.








