PRODUKTOVÝ LIST

29. 01. 2019

HLBOKOZMRAZENÁ, PREDPEČENÁ
LaLorraine Ražná bageta so semienkami 125 g
Tovarové číslo: 12223

Popis
Hlbokozmrazená, predpečená bageta posypaná semienkami.

Návod na prípravu
Cesto necháme 20 minút rozmrazovať na olejom vymastenom plechu alebo
papieri na pečenie pri izbovej teplote 22 °C. Pečieme 7 – 10 minút v rúre
predhriatej na 210 °C.

Zloženie
Biela PŠENIČNÁ múka, voda, ľanové semená (5 %), otruby (PŠENIČNÉ) (2,8 %), kvasnice, jódovaná soľ (soľ, jodid draselný), celozrnná
PŠENIČNÁ múka (1,2 %), pečený JAČMEŇ a RAŽ (0,8 %), repkový olej, soľ, SÓJOVÁ múka (0,5 %), celozrnná múka z RAŽE (0,3 %),
sladová múka (JAČMENNÁ), SEZAMOVÉ semená (0,3 %), cukor, lepok (PŠENIČNÝ), RAŽNÁ múka (0,2 %), chuťové prísady, látky na
úpravu kyslosti (E300, E334), emulgátory (E322 - sójový lecitín, E472e), látky na úpravu múky (E300, E920).

Údaje o produkte

Logistické údaje

Hmotnosť v surovom stave (g)

125

Hmotnosť po príprave (g)

-

Rozmery (cm × cm)

27x17

Trvanlivosť v mrazenom stave pri
teplote –18 °C

365 dní

Trvanlivosť po príprave

24 hodín

Číslo colnej tarify

19 059 030

DPH

18%

ks/kartón

55

Kartón/paleta

28

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

7,5

Hmotnosť palety (kg)

253

EAN kód produktu

8 590 325 298 203

EAN kód kartónu

nie je uvedený

Rozmery kartónu (cm × cm × cm)

59 × 39 × 22,8

Tabuľka výživových hodnôt
Priemerná výživová hodnota v 100 g
výrobku
Energetická hodnota (kJ / kcal) 1219 /288

% RI*
14

Alergény
Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko,
horčicu, sezamové semienka alebo ich deriváty.

Tuky (g)

4,2

6

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

0,6

3

53,0

20

z toho cukry (g)

3,4

4

Skladovanie a preprava

Bielkoviny (g)

9,5

19

Teplota pri skladovaní a preprave: –18 °C.

Soľ (g)

1,50

25

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

Dôležitá informácia
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!

