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GYORSFAGYASZTOTT
MEGGYES KÓKUSZGOLYÓ
Cikkszám: 11754

Leírás
Sütést nem igénylő, darált keksz alapú, kókuszreszelékbe forgatott, meggyel
töltött desszert.

Felhasználási javaslat
A gyorsfagyasztott terméket a tasakból kivéve szobahőmérsékleten 60-65
perc alatt felengedtetjük, ezután fogyasztható.

Összetevők
Háztartási keksz [BÚZALISZT, kristálycukor, pálmazsír, térfogatnövelő szerek (nátrium-hidrogén-karbonát, ammónium-hidrogénkarbonát), étkezési só, aroma, színezék (karamell), antioxidánsok (borkősav, KÁLIUM-METABISZULFIT], meggy töltelék (19%)
[magozott meggy (72%), kristálycukor, módosított keményítő], kajszibarackíz [almavelő, kajszibarack (15%), kristálycukor, étkezési sav
(citromsav), sűrítőanyag (pektin), tartósítószer (kálium-szorbát), aroma, színezék (paprikakivonat)], porcukor, margarin [növényi zsír
(pálma), ivóvíz, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, nátrium-citrát), étkezési
só], ivóvíz, kókuszreszelék (3%), kakaópor, aroma, instant kávékeverék [instant kávé, instant cikória]

Termék adatok

Logisztikai adatok

Nyers tömeg (g)

30

Tészta / töltelék arány (g)

24 / 6

Eltarthatóság fagyasztva -18°Con tárolva
Eltarthatóság kiolvasztva
hűtőszekrényben tárolva +2°C+5°C-on
Vámtarifaszám

365 nap
72 óra
19 059 070

ÁFA

18%

kg / karton

6

Karton / raklap

99

Karton bruttó tömege (kg)

6,3

Raklap tömeg (kg)

649

Termék EAN kód
Karton EAN kód
Karton méret (cm*cm*cm)

5 999 505 837 547
változó
24,5*13,5*38

Tápanyagtáblázat
Átlagos tápérték 100 g termékben
Energia kJ / kcal

%RI*

1308 / 311

16

Zsír

7,8 g

11

amelyből telített
zsírsavak

5,0 g

25

Szénhidrát

54,7 g

21

amelyből cukrok

40,0 g

44

Fehérje

3,2 g

6

Só

0,25 g

4

Allergének
Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, mustár,
szezámmag, szója, mogyoró, diófélék vagy azok származékai is
feldolgozásra kerülnek.

Tárolás és szállítás

Tárolási és szállítási hőmérséklet -18°C.

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára
(8400 kJ / 2000 kcal)

Fontos tudnivaló
A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!
Igazoljuk, hogy a Tatár Pékség Kft. által felhasznált alapanyagok, és az általunk gyártott termékek génmanipuláció (GMO)
mentesek. Transzzsírsav tartalom: ˂ 2 g / 100 g zsír.
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