
































Diced Tomatoes in Tomato Juiceگوجه فرنگى قطعه قطعه شده در آب گوجه فرنگى غلیظ شده
وزن  

12 قوطىتعداد در شرینک

بدون مواد نگهدارنده

12 pcs

Net Weight

Package Includes

No Preserva�ves

N O  P R E S E R V A T I V E S

Diced Tomatoes
گوجه فرنگى قطعه قطعه شده
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Whole Peeled Tomatoes in Tomato Juiceگوجه فرنگى درسته پوست کنده در آب گوجه فرنگى غلیظ شده

وزن  

تعداد در شرینک

بدون مواد نگهدارنده

410  گرم

12 قوطى

410  g

12 pcs

Net Weight

Package Includes

No Preserva�ves

N O  P R E S E R V A T I V E S
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Whole Peeled Tomatoes
گوجه فرنگى درسته پوست کنده
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