
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  

Potvrdzujeme, že suroviny používané spoločnosťou Tatár Pékség Kft. a nami vyrábané produkty nie sú geneticky modifikované (sú

bez GMO). Obsah transmastných kyselín: ˂ 2 g / 100 g tuku.

premenlivýEAN kód kartónu

38*24,5*10,0

Alergény

Dôležitá informácia

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Skladovanie a preprava
Teplota pri skladovaní a preprave -18 °C.
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Trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

19 059 060

18%

1251 / 298

16,3 g

Energetická hodnota kJ / kcal

Tuky 

5 999 505 832 825

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

393

72

Údaje produktu

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

 ks / kartónHmotnosť v surovom stave (g)

Hmotnosť po príprave (g)

Pomer cesta / plnky

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

skladovaní pri teplote -18°C

Cesto necháme 30-35 minút kysnúť na naolejovanom plechu alebo na papieri na

pečenie vo vlhkom priestore zariadenia na kysnutie pri teplote 35-40 °C, alebo

pri izbovej teplote, potom pečieme 12-13 minút pri teplote 200 °C, v rúre

predhriatej na 220 °C. Na začiatku pečenia sa odporúča mať ohrevný priestor

naplnený parou.

PŠENIČNÁ MÚKA, margarín [rastlinný tuk (palmový), pitná voda, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), regulátory kyslosti

(kyselina citrónová, citráty sodné), kuchynská soľ], syrokrémová plnka (20%) {prírodný KRÉMOVÝ SYR (37%), pitná voda, polotučný

srvátkový syr (19%) [SYROVÁ SRVÁTKA, regulátor kyslosti (kyselina mliečna)], PŠENIČNÁ KRUPICA, údený syr (4%) [SYR, pitná voda,

MASLO, emulgačné soli (polyfosforečnany, fosforečnany sodné), emulgátor (citráty sodné), SUŠENÉ MLIEKO odtučnené, SUŠENÁ

SRVÁTKA, kuchynská soľ, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), konzervačná látka (sorban draselný)], škrob, SUŠENÉ MLIEKO plnotučné,

kuchynská soľ, modifikovaný škrob}, pitná voda, TEKUTÉ VAJCIA, kryštálový cukor, kuchynská soľ, kuchynský ocot

Kartón / paleta

5,1

13.04.2016PRODUKTOVÝ LIST

RÝCHLOZMRAZENÉ

TYČINKY SO SYROVÝM KRÉMOM
Tovarové číslo: 11230

Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko,

vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, arašidy, orechy a ich

deriváty.

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

Návod na prípravu

Popis
Slané pečivo z lístkového cesta plnené údeným syrom a syrokrémom.

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie

%RI*

Logistické údaje
5095

84-86

50 / 20

183 dní

12 hodín

z toho nasýtené mastné kyseliny                  

Sacharidy                                       

z toho cukry                              

Bielkoviny                                           

Soľ                                                   

9,0 g

31,0 g

2,7 g

7,1 g

2,1 g


