
Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!  
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Alergeni

.

Depozitare și transport
Temperatură de depozitare și transport: -18 °C.

*Cantitate zilnică estimată pentru un adult mediu (8400 

kJ / 2000 kcal)
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Grăsimi (g)

din care acizi grași saturați (g)

Glucide (g)

din care zaharuri (g)

Proteine (g)

Sare (g)

Valori nutritive
Valoare nutritivă medie la 100 g de produs % CZE*

Valoare energetică (kJ / kcal) 1299/317 15

4,1

250

5 998 749 700 266

variabil

37,7*26*11,518%

buc./carton

Carton/palet

Masă brută carton (kg)

Masă palet (kg)

Codul EAN al produsului

Cod EAN carton

Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

10 x 10

6 luni

1 905 960

Dimensiuni (cm x cm)

Termen de valabilitate congelat, 

depozitat la -18 °C

Termen de valabilitate preparat

Poziție tarifară

TVA

Masa produsului preparat (g)

30

81

Aluat de foietaj cu umplutură de carne, congelat rapid, nedospit.

Sugestie de preparare
Instrucțiuni de utilizare: produsele se decongelează timp de 15-20 de

minute la temperatura camerei, apoi se coc timp de 15-20 minute în

cuptorul preîncălzit la 190-200°C.

NU NECESITĂ DOSPIRE înainte de coacere!

Ingrediente
făină de GRÂU, apă, margarină de patiserie (grăsimi vegetale, uleiuri vegetale (palmier, rapiță, floarea-soarelui, în proporții diferite),

apă potabilă, sare alimentară, emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, acidifiant: acid citric, aromă, colorant: carotenoide),

carne tocată de porc (12%), cubulețe de ceapă, grăsime anti-îmbătrânere (ulei vegetal (integral hidrogenat), apă, ulei vegetal, sare,

emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași), sare vidată, ulei alimentar (floarea-soarelui), zahăr, adaos de panificație (gluten de

GRÂU, făină de GRÂU, emulsifiant: mono- și digliceride ale acizilor grași, agent de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime), pastă de

usturoi, amestec de condimente pentru gyros, praf de OUĂ integral, oțet alimentar, oregano mărunțit, condiment bază pentru mâncare

(sare, zahăr, potențiatori de aromă (glutamat de sodiu, inozinat bisodic, disodiu-guanilat), amestec de legume uscate 6.8 % (morcovi,

ceapă, păstârnac), dextroză, amidon de porumb, frunze de pătrunjel, grăsime de palmier, curcumă, colorant (riboflavin), arome),

busuioc mărunțit, rozmarin mărunțit, zeamă de OUĂ integrală.

Datele produsului Date de logistică
Masa brută (g) 120
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