PRODUKTOVÝ LIST

2018.01.05

MINI ŠIŠKY BERLINER OD D-BACK, RÝCHLOZMRAZENÉ,
PEČENÉ, PLNENÉ ČOKOLÁDOVÝM PUDINGOM 38 g
Tovarové číslo:11903

Popis
Mini šišky guľaté, zlatisté, vyrobené zo šiškového cesta, plnené
čokoládovým pudingom, obalené v cukre.

Návod na prípravu
Produkt rozbalíme, necháme 30-35 minút pri izbovej teplote rozmraziť,
potom sa dá okamžite alebo po zohriatí na ľubovoľnú teplotu konzumovať.

Zloženie
PŠENIČNÁ múka, pitná voda, cukor, palmový tuk, pudingový prášok čokoládový [cukor, modifikovaný škrob, nízkotučný kakaový
prášok, SUŠENÁ srvátka, VAJEČNÝ albumín, želírovacie látky (difosforečnany, fosforečnany sodné, síran vápenatý),zahusťovadlo
(alginát sodný), čokoládový prášok, vanilková aróma, soľ], zmes na prípravu šišiek [PŠENIČNÁ múka, LAKTÓZA, PŠENIČNÝ LEPOK,
Sušené VAJCIA, repkový olej, emulgátor (stearoyl-2-laktylát vápenatý), kypriaca látka (uhličitany sodné, diforsforečnany), múku
upravujúca látka (kyselina askorbová)],droždie, margarín [palmový tuk,voda, soľ, emulgačné činidlá (lecitín, mono- a diglyceridy
mastných kyselín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), farbivo (karotény) ,aróma], Sušené VAJCIA, soľ, SÓJOVÁ múka, vanilková
aróma

Údaje produktu

Logistické údaje

Hmotnosť v surovom stave (g)

ks / kartón

Hmotnosť po príprave (g)

38 g

Rozmery (cm x cm)

3-5x6-7

Trvanlivosť v mrazenom stave pri
teplote -18 °C

6 mesiacov

Trvanlivosť po príprave

81

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

3,2

Hmotnosť palety (kg)
EAN kód produktu

Číslo colnej tarify

19 059 060

DPH

20%

72

Kartón / paleta

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

284,2
5 999 505 834 218
premenlivý
39*26,3*15,6

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

%RI*

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

1012/241

12

Tuky (g)

8,8

13

z toho nasýtené mastné
kyseliny
(g)(g)
Sacharidy

4,0

20

33,1

13

z toho cukry (g)

15,3

17

Skladovanie a preprava

Bielkoviny (g)

6,4

8

Teplota pri skladovaní a preprave -18 °C.

Soľ (g)

1,4

23

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú
osobu (8400 kJ / 2000 kcal)

Dôležitá informácia
Rozmrazený výrobok znovu nezmrazujte!

