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BILUȚE CU MIERE ȘI CREMĂ DE ALUNE,
CONGELATE RAPID, 30g
Nr. articol: 11755

Descriere
Desert de ciocolată umplut cu cremă de alune, pe bază de biscuiți
răzuiți, nu necesită coacere.

Sugestie de preparare
Produsul congelat rapid se scoate din ambalaj și se decongelează la
temperatura camerei timp de 60-65 minute, după care se poate
consuma.

Ingrediente
biscuiți menaj [FĂINĂ DE GRÂU, zahăr tos, grăsime de palmier, agenți de afânare (hidrogen carbonat de sodiu, hidrogen carbonat
de amoniu), sare alimentară, aromă, colorant (caramel), antioxidanți (acid tartric, METABISULFIT DE POTASIU], pudră de
ciocolată (23%) [zahăr tos, pastă de cacao, pudră de cacao degresată], cremă de alune [zahăr tos, ulei vegetal (SOIA, floareasoarelui, în proporții diferite), pudră de cacao degresată, amidon modificat, grăsime vegetală (palmier), emulsifiant (LECITINĂ DIN
SOIA), PASTĂ DE ALUNE (1 %), aromă, vanilie], margarină [uleiuri și grăsimi vegetale (palmier, rapiță, floarea-soarelui, în proporții
diferite), grăsime vegetală total hidrogenată (cocos), apă potabilă, LAPTE acru, emulsifianți (mono- și digliceride ale acizilor grași,
lecitină), sare alimentară, aromă, acidifiant (acid citric), conservant (sorbat de potasiu), colorant (carotenoide), vitamina A, vitamina
D], LAPTE degresat, miere (5 %), decorațiuni pentru prăjituri [zahăr tos, ulei de semințe de palmier integral hidrogenat, pudră de
cacao degresată, agent antiaglomerant (talc), emulsifiant (lecitină), aromă], mascarpone [FRIȘCĂ și LAPTE tratate la temperaturi
înalte, acidifiant (acid citric)], aromă

Date de logistică

Datele produsului
Masa brută (g)

-

Masa produsului preparat (g)

30

Proporție aluat/umplutură (g)

24 / 6

Termen de valabilitate congelat,
depozitat la -18 °C

365 de zile

Termen de valabilitate preparat

72 ore

Poziție tarifară

19 059 070

TVA

9%

kg/carton

3

Carton/palet

99

Masă brută carton (kg)

3,4

Masă palet (kg)

362

Codul EAN al produsului

5 999 505 837 554

Cod EAN carton
Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

variabil
38 * 24,5 * 10

Valori nutritive
Valoare nutritivă medie la 100 g de produs
Valoare energetică (kJ / kcal)

% CZE*

Alergeni
Atenție! Produsul este fabricat în uzine în care se prelucrează și
lapte, ouă, muștar, semințe de susan, soia, alune și fructe cu
coajă lemnoasă sau derivatele acestora.

1775 / 425

21

Grăsimi (g)

25,0

36

din care acizi grași saturați (g)

13,8

69

Glucide (g)

43,6

17

din care zaharuri (g)

27,2

30

Depozitare și transport

Proteine (g)

4,7

9

Temperatură de depozitare și transport: -18°C.

Sare (g)

0,72

12

*Cantitate zilnică estimată pentru un adult mediu (8400
kJ / 2000 kcal)

Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!
Certificăm că materiile de bază utilizate și produsele fabricate de Tatár Pékség Kft. nu au fost modificate genetic (nu conțin
GMO). Conținut de acizi grași trans: ˂ 2 g / 100 g grăsimi.

