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EDEN SMOTANOVÝ OSÚCH 220g
Tovarové číslo: 11252

Popis
Zemiakové cesto potreté cesnakovou smotanou, posypané cibuľou,
slaninou a strúhaným syrom.

Návod na prípravu
Cesto necháme na naolejovanom plechu alebo na papieri na pečenie vo vlhkom
priestore 40 minút rozmraziť, potom pečieme 12-15 minút pri teplote 180 °C.
Na začiatku pečenia sa odporúča mať ohrevný priestor naplnený parou.

Zloženie
PŠENIČNÁ MÚKA, pitná voda, bacon kocka 15 % (bravčová cisárska slanina, pitná voda, kuchynská soľ, stabilizátor: difosforečnany, emulgátory
(trifosfáty, dextróza), živočíšne bravčové bielkoviny, antioxidanty (erythorban sodný, askorbát sodný), arómy, konzervačná látka: dusitan sodný], kyslá
smotana 12%, (pasterizovaná SLADKÁ SMOTANA, MASLO, baktériové kultúry), syr 6% (pasterizované KRAVSKÉ MLIEKO, kuchynská soľ,
syridlo, farbivo: karotény, konzervačná látka: dusičnan sodný), zemiakové vločky (sušené zemiaky, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín,
stabilizátor: difosforečnan disodný, konzervačná látka: DISIRIČITAN SODNÝ, antioxidant: butylhydroxyanisol), cibuľa, droždie, tekutý kvas
(PŠENIČNÁ MÚKA, pitná voda, tekutá SRVÁTKA, glukózový sirup, kuchynský ocot, KYSELINA MLIEČNA, kuchynská soľ, štartovacia kultúra),
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], cesnak, kuchynská soľ, zahusťovadlo: acetylovaný škrobový difosforečnan.

Údaje produktu

Logistické údaje

Hmotnosť v surovom stave (g)

220

Hmotnosť po príprave (g)

205-215

Rozmery (cm*cm)

15*11

Minimálna trvanlivosť v mrazenom stave pri
teplote -18°C

183 dní

Minimálna trvanlivosť po príprave

12 hodín

Číslo colnej tarify

19 059 060

DPH

18%

Tabuľka výživových hodnôt

Tuky g
z toho nasýtené mastné
kyseliny g
Sacharidy g

20,0

Kartón / paleta

72

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

4,7

Hmotnosť palety (kg)

364

EAN kód produktu
EAN kód kartónu
Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

5 999 505 832 085
premenlivý
38*24,5*18,5

Alergény

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku
Energetická hodnota kJ / kcal

Hrat' / kartón

%RI*

1221/291

15

14,3

20

-

-

30,7

12

z toho cukry g

-

-

Bielkoviny g

10

20

Soľ g

1,9

32

Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko,
vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, arašidy, orechy a ich deriváty.

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

* Odporúčaná denná dávka pre priemerného dospelého človeka.
(8400 kJ / 2000 kcal)

Dôležitá informácia
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.

