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BRIOȘĂ CU CIOCOLATĂ, CONGELATĂ RAPID, GATA COAPTĂ, 90g
Nr. articol: 12212

Descriere
Prăjitură ușoară cu cacao, presărată cu bucăți de ciocolată, gata
coaptă.

Sugestie de preparare
Produsul se scoate din ambalaj și se decongelează la temperatura
camerei timp de cca 50-60 de minute, după care poate fi consumat.

Ingrediente
FĂINĂ DE GRÂU, zahăr, apă potabilă, ulei alimentar de floarea-soarelui, amestec de panificație [FĂINĂ DE GRÂU, cacao, amidon
de porumb, PRAF DE OUĂ integral, praf de ALBUȘ DE OU, ZER PRAF, agent de afânare (hidrogen carbonat de sodiu, difosfat
disodic), emulsifianți (mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri poliglicerici ai acizilor grași, polisorbat 80), conservant (sorbat de
potasiu), sare alimentară, agent de îngroșare (gumă xantan)], fulgi de ciocolată [pastă de cacao, zahăr, pudră de cacao, unt de
cacao, emulsifiant (LECITINĂ DIN SOIA), aromă]

Date de logistică

Datele produsului
Masa brută (g)

-

Masa produsului preparat (g)

90

Dimensiuni (cm*cm*cm)

6 * 4,5 * 8

Termen de valabilitate congelat,
depozitat la -18 °C

120 de zile

Termen de valabilitate preparat

buc./carton

16

Carton/palet

128

Masă brută carton (kg)

2,23

Masă palet (kg)

285

Codul EAN al produsului

Poziție tarifară

19 059 070

TVA

9%

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

594 188 310 017
variabil
39*29*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, soia, fructe cu coajă lemnoasă sau derivatele acestora.

2031 / 489

24

Grăsimi (g)

24,0

34

din care acizi grași saturați (g)

2,7

14

Glucide (g)

62,0

24

din care zaharuri (g)

39,0

43

Depozitare și transport

Proteine (g)

6,2

12

Temperatură de depozitare și transport: -18°C.

Sare (g)

0,19

3

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

Important
Se interzice recongelarea produsului dezgheţat!

