
Makaron w sosie smietanowym 
z kurczakiem i szpinakiem / Creamy Pasta with Chicken and Spinach

specyfikacja produktu / Data Sheet

PL / EN

Produkt / Product

Waga netto / Net weight

Ilosc wody / Added water

numer artykulu / Item number

Gotowa potrawa / Ready quantity

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

Makaron w sosie smietanowym 

150g

makaron [(50%), grysik pszenny, białko, sól], maltodekstryna, skrobia 
modyfikowana, tłuszcz palmowy, mąka pszenna, cukier mleczny, 4% piersi 
kurczaka (z przeciwutleniaczem: ekstrakt z rozmarynu), 3% śmietana, tłuszcz 
drobiowy, sól spożywcza, brzeczka, aromat naturalny, pomidory, cebula, 
kukurydza, szpinak, białko mleka, ekstrakt drożdży, środek zagęszczający: 
mączka guar, ksantan; przyprawy, aromat wędzarniczy
Mieso liofilizowane: 6 g (odpowiada ok. 21 g swiezego miesa)

490ml

640g

8018570

jaja, zawiera gluten, laktoza, mleko

Fill the bag up to the maximum filling line (490 ml) with boiling water and stir well. 
Close the bag and leave it to steep for 5 minutes.

1663/395

2,8 g

62,5 g

Eggs, contains gluten, Lactose, Milk

Gotującą się wodę wlać do linii napełnienia (490 ml) bezpośrednio do pojemnika, 
starannie wymieszać, zamknąć pojemnik i poczekać 5 minut.

Pasta [(50%), durum wheat semolina, egg white, salt], maltodextrin, modified 
starch, palm oil, wheat flour, lactose, 4% chicken breast (with antioxidant: 
rosemary extract), 3% cream, chicken fat, table salt, condiment, natural 
flavouring, tomatoes, onions, sweet corn, spinach, milk protein, yeast extract; 
thickeners: guar gum, xanthan gum; spices, smoke flavouring
Dried meat content: 6 g (equals approx. 21 g fresh meat)

Creamy Pasta with Chicken and Spinach

EAN-Code / EAN-Code 4015753185702

9,8 g

z tego nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturated fatt 4,6 g

w tym cukry / of which sugar 7,5 g

Bialko / Protein 13,3 g

Sól / Salt 3,7 g

Należy spożyć przed upływem / Best 

before

36 miesięcy od daty produkcji

36 months after production date
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