
PŠENIČNÁ MÚKA, margarín [rastlinné oleje a tuky (palmové), pitná voda, kuchynská soľ, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín, regulátor 

kyslosti: kyselina citrónová], marhuľová plnka 16% [kúsky marhúľ 10%, glukózový sirup, kryštálový cukor, zahusťovadlo: acetylovaný škrobový 

adipát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, konzervačná látka: sorban draselný, zahusťovadlo: gellánová guma, arómy], pitná voda, polotučný 

kravský tvaroh (pasterizované KRAVSKÉ MLIEKO, čisté mliekarenské kultúry), TEKUTÉ VAJCIA, krémový tvaroh (odtučnené MLIEKO, syridlo, 

baktériové kultúry), kryštálový cukor, hrozienka, pudingový prášok s vanilkovou príchuťou [kryštálový cukor, acetylovaný škrobový difosforečnan, 

SUŠENÁ SRVÁTKA, dextróza, rastlinný olej (palmový), glukózový sirup, želírujúca látka: (difosforečnany, fosforečnany, síran vápenatý), 

hydrogenizovaný rastlinný olej (palmový), zahusťovadlá: alginát sodný, karagén, regulátor kyslosti: octan vápenatý, emulgátory: estery mono- a 

diglyceridov mastných kyselín s kyselinou octovou a kyselinou mliečnou, cukroestery mastných kyselín, MLIEČNA BIELKOVINA, kuchynská soľ, 

arómy, stabilizátory: fosforečnany sodné, alginát sodný, farbivo: annatto], kryštálový cukor, droždie, látka na zlepšenie vlastností múky [PŠENIČNÝ 

LEPOK, PŠENIČNÁ SLADOVÁ MÚKA), emulgátor: estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvínnou, repkový 

lecitín, stabilizátor: karboxymetylcelulóza, protihrudkové činidlo: fosforečnany vápenaté, látka na zlepšenie vlastností múky: kyselina askorbová, 

enzýmy], kuchynská soľ, látka na zlepšenie vlastností múky: [čiastočne hydrogenizovaný rastlinný olej (repkový, palmový, v premenlivom pomere), 

rastlinný olej (repkový), kryštálový cukor, pitná voda, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín].

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

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

Skladovanie a preprava

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku %RI*

Energetická hodnota kJ / kcal 1238 / 295 15

Kartón / paleta

4,3

5  999 505 832 498

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

278

63

EAN kód produktu

Tabuľka výživových hodnôt

Teplota pri skladovaní a preprave -18°C. 

Hmotnosť v surovom stave (g)

Hmotnosť po príprave (g)

Rozmery (cm*cm)

Minimálna trvanlivosť v mrazenom stave pri 

teplote -18°C

Minimálna trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

120

110-115

-

183 dní

19 059 060

Soľ g                                               0,71 12

* Odporúčaná denná dávka pre priemerného dospelého človeka.

(8400 kJ / 2000 kcal)

z toho cukry g                            4,7 5

Bielkoviny g                                        5,4 11

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 tuky.   

premenlivýEAN kód kartónu

38*24,5*18,5

Alergény

Tuky g 16,5 24

z toho nasýtené mastné 

kyseliny g                   

Dôležitá informácia

Sacharidy g                                      31,5

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

9,2 46

18%

12 hodín

14

Popis

Návod na prípravu

Mrazené pečivá uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie a pri izbovej 

teplote necháme po dobu 30 minút rozmraziť,

potom pečieme 15 minút pri teplote 195°C. V prvej fáze pečenia sa odporúča 

mať ohrevný priestor naplnený parou.

Sladké pečivo z lístkového cesta so sladkým hrozienkovým tvarohom a 

kúskovou marhuľovou plnkou. 

EDEN  MARHULOVO - TVAROHOVY  PLETE   120 g 

Tovarové číslo: 11247
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Zloženie

Údaje produktu Logistické údaje

35hrat' / kartón

Hmotnosť palety (kg)


