
Gulasz delikatesowy z dziczyzny / Gourmet Game Stew

specyfikacja produktu / Data Sheet

PL / EN

Produkt / Product

Waga netto / Net weight

Ilosc wody / Added water

numer artykulu / Item number

Gotowa potrawa / Ready quantit

Skladniki / Ingredients

Alergeny / Allergens

Przyrzadzanie / Directions

Srednia wartosc odzywcza na 100 g suchego produktu / Average nutritional values per 100 g dried product

Błonnik pokarmowy / Fibre

kJ/kcal / kJ/kcal

Weglowodany / Carbohydrates

Tluszcz / Fat

Gulasz delikatesowy z dziczyzny

170g

Makaron [(50%), grysik pszenny, bialko, sól], 8% mięso sarnie (z środkiem 
przeciwutleniającym: ekstraktem z rozmarynu), tłuszcz palmowy, maltodekstryna, 
cebula, sól spożywcza, skrobia, papryka, pomidory, pieczarki, marchew, aromat 
(z pszenicą, jęczmieniem, rybą, selerem), laktoza, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy; borówki, aromaty, przyprawy, cukier, ekstrakt z mięsa wołowego, 
ekstrakt z drożdży, karmel, glukoza, środek spulchniający: kwas krzemowy; 
zagęszczacz: guma guar; dziczyzna, aromat wędzarniczy, maliny, jeżyny
Mieso liofilizowane: 13,6 g (odpowiada ok. 65 g swiezego miesa)

550ml

720ml

8019554

ryba, zawiera gluten, laktoza, mleko, seler

1557/370

5,8 g

55 g

Fish, contains gluten, Lactose, Milk, Celery

Pasta [(50%), durum wheat semolina, egg white, salt], 8% venison (with 
antioxidant: rosemary extract), palm oil, maltodextrin, onions, table salt, starch, 
peppers, tomatoes, mushrooms, carrots, flavouring (with wheat, barley, fish, 
celery), lactose, acidifying agent: citric acid; blueberries, condiment, spices, 
sugar, beef extract, yeast extract, caramel, glucose, anti-caking agent: silicon 
dioxide; thickener: guar gum; game meat, smoke flavouring, raspberries, 
blackberries
Dried meat content: 13,6 g (equals approx. 65 g fresh meat)

Gourmet Game Stew

EAN-Code / EAN-Code 401575319554

 / 

9,8 g

z tego nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturated fatt 5,6 g

w tym cukry / of which sugar 9,5 g

Bialko / Protein 15,8 g

Sól / Salt 4,7 g
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