x=tartalmaz

ny=nyomokban tartalmazhat

Nádudvari tejföl 12% 330 g
Nádudvari tejföl 20% 330 g
Nádudvari tejföl 25% 270 g
Laktózmentes tejföl 20% 315g
Nádudvari kefir 330g
Nádudvari joghurt natúr 330g
Nádudvari krémjoghurt natúr 180g
Nádudvari kefir 150g
Nádudvari joghurt natúr 150g
Nádudvari joghurt natúr 150g 1,4%
Nádudvari laktózmentes joghurt 3% 315g
Nádudvari tejföl 20% 140g
Nádudvari szendvicskrém natúr 125 g
Nádudvari szendvicskrém snidlinges125 g
Nádudvari szendvicskrém magyaros 125 g
Nádudvari körözött házias 150g
Nádudvari körözött metélőhagymás 150g
Nádudvari körözött csípős 150g
Nádudvari családi körözött házias 270g
Nádudvari laktózmentes körözött házias 140g
Nádudvari tejszines sajtkrém natúr 150g
Nádudvari sajtkrém snidlinges150g
Nádudvari sajtkrém magyaros 150g
Nádudvari krémtúró vaníliás 90g
Nádudvari krémtúró mazsolás 90g
Nádudvari vajkrém natur 180g
Nádudvari vajkrém magyaros 180g
Nádudvari vajkrém snidlinges 180g
Nádudvari félzsíros túró 250g
Nádudvari félzsíros laktózmentes túró 250g
Nádudvari sovány túró 250g
Nádudvari zsirszegény túró 450g
Nádudvari félzsíros túró 450g
Nádudvari zsírszegény túró 250g
Nádudvari tejföl 12% 700g
Nádudvari krémjoghurt 700g
Nádudvari tejföl 20% 700g
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Puhatestűek és a belőlük készült
termékek

Csillagfürt és a belőle készült termékek

Kén-dioxid és az SO 2 -ben kifejezett
szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
összkoncentrációt meghaladó
mennyiségben

Szezámmag és a belőle készült termékek

Mustár és a belőle készült termékek

Zeller és a belőle készült termékek

Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió,
kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia,
makadámia vagy queenslandi dió és a
belőlük készült termékek

Tej és az abból készült termékek
(beleértve a laktózt)

Szójabab és a belőle készült termékek

Földimogyoró és a belőle készült
termékek

Hal és a belőle készült termékek

Tojás és a belőle készült termékek

Rákfélék és a belőlük készült termékek

Megnevezés

Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz
búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza,
kamut, illetve hibridizált fajtái) és a
belőlük készült termékek

Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek

