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Kod produktu: 8273916 
Nazwa produktu:  HERBATA ZIELONA Z PIGWĄ I GRANATEM, herbata zielona z dodatkiem 
owoców i płatków kwiatów, aromatyzowana, ekspresowa, 20 torebek 
Nazwa żywności:   Herbata do zaparzania, w torebkach 
Wykaz składników:  
Składniki: herbata zielona (84,5%), skórka pomarańczy, aromaty, owoc pigwy (2%), granat 
(2%), płatki kwiatu słonecznika (1,5%). 
Wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II 
lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie 
lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal 
obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie*: brak 

Ilość określonych składników lub kategorii składników: herbata zielona (84,5%), owoc pigwy 
(2%), granat (2%), płatki kwiatu słonecznika (1,5%). 
Ilość netto żywności:  34 g   
Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia: 24 miesiące.  
Wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia: Przechowywać w suchym 
miejscu w temp. pokojowej. 
Nazwa lub firma i adres podmiotu odpowiedzialnego:  
„Herbapol-Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin  
Informacja o wartości odżywczej:  
Wartość odżywcza 100 ml Napar z 1 torebki (1,7 g) 

Wartość energetyczna 2 kJ (0 kcal) 4 kJ (1 kcal) 

Tłuszcz 0 g 0 g 

   w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g 

Węglowodany 0 g 0 g 

   w tym cukry 0 g 0 g 

Białko 0 g 0 g 

Sól 0 g 0 g 

*Cytat za:  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (KE) Nr 1169/2011 z 25/10/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, art. 9 ust.1. 


