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PRODUKTOVÝ LIST

RÝCHLOZMRAZENÉ, PREDKVASENÉ
HAŠÉ Z HYDINOVEJ PEČENE 100 g
Tovarové číslo: 11283

Popis
Pečivo z lístkového cesta, plnené korenenou kuracou pečeňou.

Návod na prípravu
Mrazené pečivá uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie a pri izbovej
teplote necháme 40 minút rozmraziť, potom pečieme 12 – 15 minút pri
teplote 180 °C. V prvej fáze pečenia sa odporúča mať ohrevný priestor
naplnený parou.

Zloženie
PŠENIČNÁ MÚKA, Plnka z kuracej pečene (29%) [kuracia pečeň (47%), bravčová slanina, pitná voda, cibuľa, kuchynská soľ, jedlý olej
slnečnicový, mleté čierne korenie, bambusová vláknina, modifikovaný zemiakový škrob, majoránka], margarín [rafinovaný palmový olej a
palmový tuk, pitná voda, kuchynská soľ, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová)], pitná
voda, TEKUTÉ VAJCIA, kryštálový cukor, droždie, SEZAMOVÉ SEMIENKA, pekárska zmes [PŠENIČNÝ LEPOK, MÚKA ZO
PŠENIČNÉHO SLADU, emulgátory (estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvínnou, repkový lecitín),
stabilizátor (karboximetylcelulóza sodná), kryštálový cukor, protihrudkové činidlo (fosforečnany vápenaté,), látka na zlepšenie vlastností
múky (kyselina askorbová,)], kuchynská soľ, pekárska zmes II. [čiastočne hydrogenizované rastlinné oleje (repkový, palmový v
premenlivom pomere), repkový olej, cukor, pitná voda, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín)]

Údaje produktu

Logistické údaje

Hmotnosť v surovom stave (g)

100

Hmotnosť po príprave (g)

90- 92

ks / kartón

45

Kartón / paleta

72

Rozmery (cm*cm)

12 x 6,5

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

4,8

Trvanlivosť v mrazenom stave
pri teplote -18°C

183 dní

Hmotnosť palety (kg)

371

Trvanlivosť po príprave

12 hodín

Číslo colnej tarify

19 059 060

DPH

18%

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

5 999 505 832 832
premenlivý
38*24,5*185

Tabuľka výživových hodnôt
Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku
Energetická hodnota kJ /
kcal
Tuky

%RI*

1386 / 333

17

23,9 g

34

z toho nasýtené mastné
kyseliny

11,2 g

56

Sacharidy

17,6 g

7

z toho cukry

1,0 g

1

Bielkoviny

11,0 g

22

Soľ

1,30 g

22

Alergény
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.

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu
(( 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 tuku.

