
Leírás

TERMÉKLAP 2017.02.23

 ROYAL FROST KÉZZEL NYÚJTOTT KELESZTÉS NÉLKÜLI 

GYORSFAGYASZTOTT MÁKOS RÉTES 500 g 

Cikkszám:11932

Tömeg elkészítve (g)

5

100

Leveles tésztából, mákos töltelékkel készült édes péksütemény.

Felhasználási javaslat
A rétes a mélyhűtőből kivéve 60 percig szobahőmérsékleten, vagy kb.

1520 percig sütőbe helyezve 6080 °Con (23 fokozaton) felengedjük. A

tepsit használat előtt ajánlatos zsírral kikeni vagy sütőpapírt

használni.180200 °Con (68 fokozaton) kb. 4560 percig zsemleszínűre

sütjük.A sütőből kivéve a még forró rétest kenyérvágó késsel szeleteljük

és ízlés szerint porcukorral tálaljuk.  

Összetevők
étkezési mák töltelék (25%)(mák /30%/ glükóz szirup, cukor, gyümölcs töltelék / szilva 10%, alma 8 %/, BÚZAcsíra, BÚZAdara,

víz,repceolaj, aroma ), BÚZAliszt,MORZSA (LISZT, víz,só, élesztő), margarin, (részlegesen hidrogenizált növényi olajok és zsírok

/pálma, kókusz, SZÓJA, napraforgó, repce/, víz, emulgeálószerek (zsírsavak mono és digliceridjei, SZÓJAlecitin), tartósítószer

(káliumszorbát), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, színezék (anatto,kurkumin)), setészsír, cukor, kajszibarackízű

gyümölcsíz (almavelő, cukor, és fruktózglükóz szörp, zselésítőanyag ( pektin) étkezési sav ( citromsav ), tartósítószer (káliumszorbát),

kajszibarack ízú aroma, antioxidáns (aszkorbinsav), színezék (kapszantin), TEJ, víz, TOJÁSfehérjepor, citromaroma (etilalkohol,

természetazonos aroma, antioxidáns: aszkorbinsav), só.

Termék adatok Logisztikai adatok
Nyers tömeg (g) 500

Méret (cm x cm)

Eltarthatóság fagyasztva -18°C-on 

tárolva

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA 18%

db / karton

Karton / raklap

Karton bruttó tömege (kg)

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

Karton EAN kód

Karton méret (cm*cm*cm)

kb. 450

29x7

365 nap

24 óra

19 059 010

2,5

285

5 998 510 100 141

változó

34*9*17

Szénhidrát (g)

amelyből cukrok (g)

Fehérje (g)

Só (g)

Tápanyagtáblázat
Átlagos tápérték 100 g termékben %RI*

Energia (kJ / kcal) 2083/497 25

amelyből telített zsírsavak (g)

Zsír (g)

Allergének
Figyelem! 

Tárolás és szállítás
Tárolási és szállítási hőmérséklet 18°C.

28,1

8,1

52,3

24,1

8,4

0,2

40

41

20

Fontos tudnivaló
A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!  

27

17

3

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)


