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GRANUL CHOCOBALLS FRASCO 700G
GRANULADO CHOCOBALLS FRASCO DOSEADOR 700G
Código do Produto: 0204208

Descrição

Bolas de bolacha cobertas com chocolate de leite (69%)
Frasco ergonómico com tampa doseadora.

Ingredientes

Chocolate de LEITE (açúcar, cacau, LEITE magro em pó, manteiga de cacau,
gordura do LEITE, soro de LEITE em pó, LACTOSE, emulsionante (lecitina de
girassol), aroma natural de baunilha), bolas de bolacha (farinha de TRIGO, açúcar,
malte de TRIGO, levedante químico (bicarbonato de sódio), sal, emulsionante
(lecitinas), aroma natural de baunilha), agentes de revestimento (goma arábica,
goma laca), xarope de glucose, açúcar, gordura de côco.
Alergéneos:
Contém cereais que contém glúten e produtos à base desses cereais;
Contém leite e produtos à base de leite;
Pode conter vestígios de frutos de casca rija e produtos à base desses frutos.

Declaração Nutricional
por 100g de produto

Energia

1956 kJ / 466 kcal

Lípidos

19,4 g

- dos quais saturados

11,4 g

Hidratos de carbono

61,3 g

- dos quais açúcares

44,6 g

Fibra

4,7 g

Proteínas

8,9 g

Sal

0,70 g

Identificação

Todas as embalagens de venda e embalagens de transporte são identificados com
a data de durabilidade mínima e lote.
Idiomas que constam na rotulagem da embalagem: PT, EN, FR, ES

Conservação

Conservar num local limpo, fresco e seco.

Validade do produto

12 meses

Material de embalagem

O material de embalagem é apto para estar em contacto com produtos alimentares.

Embalagem de Venda

Descrição da Embalagem

Frasco doseador em plástico de 700g

Dimensões exteriores ( CxLxA)

10,5x10,0x19,5 cm

Peso líquido

700 g

Peso bruto

781 g

Marcações

Com marcação de lote e validade

Embalagem de Transporte

Progelcone-Comércio & Industria, SA
Estrada de Polima, 624 – Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana

Dimensões exteriores (CxLxA)

Caixa de cartão contendo 6 frascos em plástico
com 700g cada
39,0x39,0x21,7cm

Peso líquido

4,200 kg

Peso bruto

5,186 kg

Nº un venda/ un de transporte

6

Marcações

Com marcação de lote e validade

Descrição da Embalagem

Tel.: 214 481 900
geral@progelcone.com
www.progelcone.com

