
premenlivý

Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!

19 059 070

20%

EAN kód kartónu

39*30*14,6

Alergény

Tuky 

Dôležitá informácia

DPH

Číslo colnej tarify

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

Sacharidy 

Bielkoviny 5,9

0,84

Brutto hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

z toho nasýtené mastné 

kyseliny 

13 43

15

29

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Soľ 

Skladovanie a preprava
Teplota pri skladovaní a preprave -18°C.

17

8

9

22

Údaje produktu

z toho cukry 

Energetická hodnota kJ / 

kcal

Rozmery (cm x cm)

12 mesiaca

2 dní

Trvanlivosť v mrazenom stave 

pri teplote -18°C

Trvanlivosť po príprave

43 11

FILLED DONUT  WITH CHOCOLATE FLAOVURED FILLING 67 g

%RI*

Tovarové číslo: 12085

Hmotnosť v surovom stave (g)

Logistické údaje

36 ks / kartón

Nechajte produkt rozmraziť 90 až 120 minút při izbovej teplote v

uzavrenom balení. 

Cesto: múka (PŠENIČNÁ, SÓJOVÁ), rastlinné oleje a tuky (palmový, repkový), pitná voda, dextróza, droždie, cukor, soľ, emulgátor

(mono‐ a diacylglyceroly jedlých vyšších mastných kyselín, stearoyl‐2‐laktylát sodný, monoestery a diestery mono a diacylglycerolov

mastných kyselín s kyselinou vínnou), kypriaci prostriedok (difosforečnan disodný, hydrogénuhličitan sodný), sušené odtučnené

MLIEKO, sušená srvátka (MLIEKO) Náplň: cukor, rastlinné oleje a tuky (repkový), nízkotučný kakaový prášok (2%), sušené

odtučnené MLIEKO; kakaová hmota;LIESKOVÉ ORECHY; laktóza (MLIEKO), emulgátor (SÓJOVÉ lecitiny) Poleva: cukor, rastlinné

oleje a tuky (palmový, kokosový, bambucký, repkový, slnečnicový), nízkotučný kakaový prášok (1%), sušená srvátka (MLIEKO),

laktóza (MLIEKO), aróma, farbivo (oxid titaničitý), emulgátor (SÓJOVÉ lecitiny)

Kartón / paleta

3,0

5 413 476 956 958

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

270

88

2018.01.05

PRODUKTOVÝ LIST

Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko, 

vajcia, sóju,orechy  a ich deriváty.

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

1930/463

29

Návod na prípravu

Popis
Hlboko zmrazené vyprážané kysnuté cesto, donut s náplňou (22%) s

čokoládovou príchuťou, potiahnutý bielou polevou (10%), zdobený

prúžkami bielej polevy (3%), pripravené na podávanie. 

Hmotnosť po príprave (g) 67

VANDEMOORTELE 

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie


