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KIEŁBASA PALCÓWKA
CENA:

29,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI
Producent: Zakłady Mięsne Świderscy
Numer katalogowy: 57

OPIS PRZEDMIOTU
KIEŁBASA PALCÓWKA
Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona parzona
Składniki: mięso wieprzowe 90%, woda, sól peklująca, naturalne przyprawy

Kiełbasa palcówka - Świderscy

Naturalna kiełbasa palcówka od Świderskich to wyrób, który zachwyca wielu naszych klientów doskonałym smakiem
oraz wysoką jakością mięsa wieprzowego. Jesteś prawdziwym smakoszem wyrobów mięsnych? Nasz kiełbasa palcówka
to coś więcej niż tylko zwykły rodzaj wędliny. To przede wszystkim produkt, który zagwarantuje Ci niezapomniany
aromat oraz smak. Idealnie nada się na każdą okazję! Już teraz na naszej stronie internetowej znajdziesz kiełbasę
palcówkę w świetnych cenach.

Zachwyć się smakiem naszej kiełbasy palcówki
Jak już wiadomo, nasz rarytas - kiełbasa palcówka dostępna na stronie sklepu w atrakcyjnych cenach jest zrobiona z
najlepszej możliwej jakości mięsa wieprzowego. Jednak nie na tym kończą się zalety tego wyrobu. Kiełbasa wieprzowa
jest średnio rozdrobniona, wędzona, parzona i oczywiście specjalnie doprawiana naturalnymi przyprawami, aby stworzyć
ﬁnalnie doskonały w smaku produkt. Wyróżnia nas przede wszystkim prosty skład, który diametralnie różni się od tych
wędlin na sklepowych regałach. Stworzone z myślą o największych wielbicielach i wymagających klientach. Oferujemy Ci
takie kiełbasy palcówki, jakie mógłbyś dostać tylko u swojej babci. Zrobione wedle receptur dziadków przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Nie musisz zamartwiać się czy zasmakujemy Twoim gościom czy domownikom. Zapachy będą
unosić się godzinami po Twojej jadalni i kuchni. Nadaje to wyjątkowego klimatu podczas zebrań rodzinnych, świąt czy
spożywania wspólnego posiłku przy stole. Możesz przyrządzić za jej pomocą wiele pysznych przekąsek. Warto zaznaczyć,
że przy takiej cenie nie dostaniesz byle czego! Kiełbasa palcówka jest całkowicie bez żadnych konserwantów,

polepszaczy i spulchniaczy, których nazwy ciężko jest nawet przeczytać.

Moc dzielenia się posiłkiem
Czyż to nie jest piękne, kiedy wszyscy siedzicie przy jednym stole w gronie rodzinnym. Panuje wyjątkowa atmosfera,
dzieci biegają, goście śmieją się i rozmawiają. Na stole jest wiele smakowitych potraw i przekąsek, a wśród nich jeden z
naszych rarytasów, jakim jest kiełbasa palcówka, której aromaty unoszą się nad stołem i przyciągają gości do
spróbowania Twoich potraw z dodatkiem tego rarytasu. Gwarantujemy ci, iż nie poprzestaną tylko na jednym plasterku.
Teraz znajdziesz kiełbasę palcówkę w wyjątkowej cenie na naszej stronie internetowej. Koniecznie spróbuj tego
doskonałego wyrobu. Zawsze miej w swojej lodówce na wypadek chociażby niespodziewanych wizyt. Smakuje i pachnie
jak wyrób domowej roboty.
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