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SŁONINA WĘDZONA
CENA:

13,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI
Producent: Zakłady Mięsne Świderscy
Numer katalogowy: 160

OPIS PRZEDMIOTU
SŁONINA WĘDZOAN W PRZYPRAWACH
100 gram wyrobu gotowego otrzymano z 108 gram mięsa wieprzowego ( słonina
wieprzowa)
Składniki:mięso wieprzowe, sól peklująca, liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, PRZYPRAWY NATURALNE

Słonina wędzona - Świderscy

Słonina wędzona z naszego sklepu wyróżnia się jakością mięsa oraz smakiem uzyskanym dzięki
odpowiednim procesom obróbki oraz naturalnym przyprawą. W ten sposób uzyskujemy smak, którego nie da się
zapomnieć. Operujemy na mięsie wieprzowym, który jest wysokiej klasy jakości i nie zawiera substancji chemicznych
szkodliwych dla zdrowia. Cenimy sobie polską tradycję, dlatego słonina wędzona przyrządzana jest według receptur
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wyroby są naturalne i co więcej polskie. Nasi dostawcy dbają o to, aby
produkty traﬁły jak najszybciej do Twojego domu i były odpowiednio przewożone. Zamów już dziś a będziesz mógł
cieszyć się już wkrótce doskonałą i przede wszystkim świeżą słoniną wędzoną.

Naturalne przyprawy kluczem do perfekcyjnego smaku
Zastanawiasz się, w jaki sposób otrzymujemy tak aromatyczną słoninę wędzoną i tak intensywną w smaku? To
wszystko zawdzięczamy głównie wysokiej jakości mięsa wieprzowego, ale również dzięki naturalnym przyprawom, takim
jak sól peklująca, cukier, liść laurowy, ziele angielskie oraz czosnek. Wiesz na co się decydujesz i co sprawi, że Twoje
potrawy staną się jeszcze bardziej smakowite i niepowtarzalne. Na pewno przypadnie ci do gustu i zadowoli nawet
najbardziej wymagającego wielbiciela mięsa. Słonina wędzona z naszego sklepu przechowywana jest w odpowiednio
dostosowanych warunkach tak, aby na długo mogła utrzymać intensywność smaku, zapachu oraz świeżość. Nie powinno
jej zabraknąć na Twoim stole. Nie zapomnij o niej podczas przygotowywania posiłków oraz przekąsek na imprezę czy

święta. Oczywiście, jeśli znasz osobę, która ubóstwia wszelkiego rodzaju mięsa i tradycyjne, naturalne, polskie wyroby
możesz jej sprezentować taką właśnie słoninę wędzoną.

Moc składników odżywczych słoniny wędzonej
Przygotowana przez nas słonina wędzona z najwyższej jakości mięsa wieprzowego i naturalnych przypraw
świadczy o zawartości wielu cennych składników odżywczych. Wybierz nasze produkty, które nie zawierają polepszaczy,
wzmacniaczy i wielu innych chemicznych substancji, które źle wpływają na Twoje zdrowie i samopoczucie. Wybieraj tylko
sprawdzone i wysokiej jakości wyroby. Nasza słonina wędzona jest idealnym tego przykładem. Jako dodatek do dań lub
świeżego pieczywa zapewnia źródło energii i przyczynia się do lepszego przyswajania witamin i minerałów. Pozytywnie
wpływa na funkcjonowanie i rozwój organizmu dziecka. Dzięki, dodatku słoniny wędzonej danie może jeszcze lepiej
smakować i pachnieć a co więcej idealnie urozmaici Twoją zbilansowaną i zdrową dietę.
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