
Sacharidy 

z toho cukry 

Bielkoviny 

Soľ 

11,3 g

29,2 g

2,9 g

5,4 g

1,04 g

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

vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, orechy a ich deriváty.

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

Návod na prípravu

Popis
Tyčinky z lístkového cesta posypané sezamovými semienkami, plnené syrovým 

krémom. 

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie

%RI*

Logistické údaje
7,030

25-28

11*2,8

366 dní

12 hodín

z toho nasýtené mastné kyseliny 

Na naolejovanom plechu alebo vystlanom pečným papierom, nechame výrobky

rozmrazit v izbovej teplote 15-17min., potom pečieme pri teplote 185-195°C 7-

10 min. Pri začiatku pečenia sa odporúča mať ohrevný priestor naplnený parou.

PŠENIČNÁ MÚKA, syrová plnka (25%) {prírodný KRÉMOVÝ SYR (53%), pitná voda, práškový bešamel [modifikovaný škrob, múka z

ryžových vločiek, palmový tuk, odtučnené SUŠENÉ MLIEKO, jedlá soľ, PŠENIČNÉ BIELKOVINY, stabilizátory (alginát sodný, alginát

vápenatý, fosforečnany sodné, difosforečnany), regulátory kyslosti (mliečnan vápenatý, citráty vápenaté)], PŠENIČNÁ KRUPICA, údený syr

(5%) [SYR, pitná voda, MASLO, emulgačné soli (polyfosforečnany, fosforečnany sodné), emulgátor (citráty sodné), odtučnené SUŠENÉ

MLIEKO, SUŠENÁ SRVÁTKA, jedlá soľ, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), konzervačná látka (sorban draselný)], jedlá soľ}, margarín

[rastlinné oleje a tuky (palmový), pitná voda, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), regulátory kyslosti (kyselina citrónová, citrát

sodný), jedlá soľ], pitná voda, TEKUTÉ VAJCIA, SEZAMOVÉ SEMIENKA, kryštálový cukor, droždie, kuchynská soľ, pekárska zmes

[PŠENIČNÁ MÚKA, PŠENIČNÝ LEPOK, emulgátor (estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvínnou),

repkový olej, múku upravujúca látka (kyselina askorbová), enzýmy (alfa-amyláza, celuláza, xylanáza, PŠENIČNÝ)], pekárska zmes [rastlinné

tuky (palmový, palmové jadrá v premenlivom pomere), repkový olej, kryštálový cukor, pitná voda, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných

kyselín)], kuchynský ocot

Kartón / paleta

7,3

2019.08.16.PRODUKTOVÝ LIST

RÝCHLOZMRAZENÝ 

SYROVÝ SNACK, 30 g
Tovarové číslo: 11179

5 999 505 831 385

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

551

72

Údaje produktu

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

kg / kartónHmotnosť v surovom stave (g)

Hmotnosť po príprave (g)

Rozmery (cm x cm)

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

teplote -18 °C

16

29

Trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

19 059 080

20%

1339 / 322

20,1 g

Energetická hodnota kJ / kcal

Tuky 

Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte! 

Obsah transmastných kyselín: ˂ 2 g / 100 g tuku.

premenlivýEAN kód kartónu

38*24,5*18,5*

Alergény

Dôležitá informácia

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

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

3

11

17

11

56



Obsah transmastných kyselín: ˂ 2 g / 100 g tuku.


