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Ser Basztowy, Gouda Extra, Tylżycki Warmia, blok
Ser Basztowy należy do grupy serów typu szwajcarskiego i charakteryzuje się oczkami o zróżnicowanej ilości i wielkości. 
Doskonale nadaje się na tzw. “deskę serów”.  Serwowany z winogronami, oliwkami oraz z czerwonym winem, smakuje 
doskonale. 

Gouda Extra z dużymi oczkami łączy walory smakowe sera Gouda z upodobaniem konsumentów do dużych oczek 
w serze. Doskonale nadaje się przede wszystkim na tzw. „deskę serów”. Ponadto może być składnikiem kanapek, sałatek  
koreczków. Zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale również smakiem, który zmienia się wraz z dojrzewaniem sera - od 
łagodnego, lekko kwaskowego w serach młodych, do bardziej pikantnego w serach starszych. Niezależnie od stopnia 
dojrzałości Ser Gouda Extra zawsze posiada bardzo przyjemny smak, czasem nawet lekko słodkawy lub orzechowy. 
Dodatkowym walorem sera są oczka – większe niż w tradycyjnej Goudzie, zbliżone wielkością do wiśni.

Ser Tylżycki należy do grupy serów podpuszczkowych dojrzewających. Nazwa jego pochodzi od miasta Tylża (dawniej 
w Prusach, obecnie w Rosji), gdzie został po raz pierwszy wyprodukowany. W porównaniu z innymi serami dojrzewającymi 
charakteryzuje się bardziej intensywnym aromatem i smakiem. Lekko pikantny smak Sera Tylżyckiego nabiera ostrości w miarę 
dojrzewania. Oczka są liczne i drobne, lekko spłaszczone. Dodatkowym atutem Sera Tylżyckiego jest zawartość niezbędnych 
dla organizmu witamin z grupy B, a także A, D oraz wapnia i innych związków mineralnych.
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rodzaj kod EAN jednostkowy
masa
netto

szt.

termin 
handlowy

ilość szt. 
detalicznych w 
opakowaniu 

zbiorczym

temperatura
przechowywania

[°C]

masa netto w 
opakowaniu 

zbiorczym

opakowania 
zbiorcze wymiary:

dł/szer./wys.

ilość opakowań 
zbiorczych na 
europalecie

ilość opakowań 
detalicznych na 

europalecie
masa netto palety PKWiU

Basztowy
Gouda Extra

Tylżycki

274837-wagowy
276025-wagowy
274490-wagowy

ok. 
3 kg

72
dni

4  szt. od  0°C
do +10°C ok. 12 kg

300
/

100
/

200

50szt. 200 szt. ok. 600 kg
10.51.40.0

48 szt. 192 szt. ok. 576 kg


