
LUNTER 
TOFU
PÁRKY

LUNTER TOFU PÁRKY sú 
vyrobené z plnohodnotných, 

vysoko kvalitných rastlinných 
surovín. Pripravujeme a spraco-

vávame ich u nás vo výrobe, 
od samotného zrnka sóje. 

Chuť našich LUNTER TOFU PÁRKOV je dotvorená 
prírodnými prísadami a koreninami do dokonalosti. 
Sú preto výnimočne hodnotené, čo sa týka chuti
aj kvality, v celej Európe. V porovnaní s klasickými 
sójovými párkami, pri výrobe ktorých sa používa zmes 
extrudovaných či izolovaných práškov.

Základnou surovinou je naše LUNTER TOFU, 
najpredávanejšie TOFU na Slovensku a v Čechách, 
ktoré vyrábame tradičným, 2000 rokov starým 
poctivým výrobným postupom. Takto vyrobená 
pochúťka má preukázateľne priaznivé účinky 
na ľudské zdravie. 

Obsahuje pre telo dôležité proteíny, vápnik 
a ďalšie zdraviu prospešné látky. 

100% rastlinné
Vyrobené z tradične 
spracovaného LUNTER TOFU
Bez konzervačných látok
Zdroj bielkovín
Bez lepku
Bez cholesterolu
Bez GMO
Bez glutamánov



Určené sú pre milovníkov rýchleho občerstvenia, 
ktorí si radi vychutnávajú každodenné chvíle bez 

obmedzenia. Výberom zdravších LUNTER TOFU PÁRKOV 
vedia, že robia pre seba a svojich blízkych to najlepšie. 
Pomáhajú tak svojmu tráveniu a preto sa cítia dobre.

Majte aj vy v regáli svojej predajne
LUNTER TOFU PÁRKY!
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produktové číslo

40303

LUNTER Tofu párky jemné 200g

8586017257108

70 dní

10 37 5

0,200 Kg

19x8x2 cm 21x10x26 cm

2,333 Kg 451,605 Kg

od 2 °C do 8 °C

8586017257115

názov produktu

EAN kus EAN kartón

trvanlivosť skladovacia teplota

počet balení v kartóne počet kartónov na vrstve počet vrstiev na palete

váha kusu váha kartónu váha palety

rozmer kusu VxŠxH rozmer kartónu VxŠxH

produktové číslo

40403

LUNTER Tofu párky pikantné 200g

8586017257122

70 dní

10 37 5

0,200 Kg

19x8x2 cm 21x10x26 cm

2,333 Kg 451,605 Kg

od 2 °C do 8 °C

8586017257139

názov produktu

EAN kus EAN kartón

trvanlivosť skladovacia teplota

počet balení v kartóne počet kartónov na vrstve počet vrstiev na palete

váha kusu váha kartónu váha palety

rozmer kusu VxŠxH rozmer kartónu VxŠxH


