
Descriere

FIȘĂ PRODUS 2019.10.30.

MELC CU NUCĂ CLASSIC, CONGELAT

RAPID, PREDOSPIT, 150g
Nr. articol: 11345

Masa produsului preparat (g)

30

72

Produs din aluat de foietaj, modelat, cu umplutură de nucă.

Sugestie de preparare
Se decongelează pe plită cu ulei sau hârtie de copt, în atmosferă umedă

sau la temperatura camerei în 40-45 de minute, apoi 

se coace 14-16 minute la 175-185°C. În prima fază de coacere se

recomandă coacere cu aburi.

Ingrediente
FĂINĂ DE GRÂU, umplutură de nucă (23%) {umplutură de nucă (41%) [zahăr tos, NUCĂ (40%), pesmet (FĂINĂ DE GRÂU, apă

potabilă, drojdie, sare alimentară), AMIDON DE GRÂU, AMIDON DE GRÂU expandat, PRAF DE ALBUȘ DE OU, arome, condimente,

sare alimentară], apă potabilă, praf de budincă de vanilie [zahăr tos, amidon modificat, ZER PRAF, dextroză, ulei vegetal (palmier), sirop

de glucoză, stabilizatori (difosfați, fosfați de sodiu, sulfat de calciu), agenți de îngroșare (alginat de sodiu, caragenan), emulsifianți (esteri

acetici ai mono- și digliceridelor acizilor grași, esteri cu zaharoză ai acizilor grași), corector de aciditate (acetat de calciu), PROTEINE

DIN LAPTE, sare alimentară, arome, colorant (annato)], zahăr tos, GRIȘ, zahăr vanilat (zahăr tos, aromă), arome}, apă potabilă,

margarină [uleiuri și grăsimi vegetale (palmier), apă potabilă, emulsifiant (mono- și digliceride ale acizilor grași), regulator de aciditate

(acid citric, citrați de sodiu), sare alimentară], zahăr tos, drojdie, LAPTE PRAF integral, melanj de ou integral amestec de panificație

[grăsimi vegetale (palmier, semințe de palmier, în proporție variabilă), ulei de rapiță, zahăr tos, apă potabilă, emulsifiant (mono- și

digliceride ale acizilor grași)], amestec de panificație [GLUTEN DE GRÂU, FĂINĂ DE MALȚ DE GRÂU, emulsifianți (esteri ai acizilor

mono- și diacetil tartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, lecitină de rapiță), stabilizatori (gumă de guar, carboximetilceluloză de

sodiu), zahăr tos, agent antiaglomerant (fosfați de calciu), agent de tratare a făinii (acid ascorbic)], sare alimentară

Datele produsului Date de logistică
Masa brută (g) 150

Dimensiuni (cm x cm)

Termen de valabilitate congelat, 

depozitat la -18 °C

Termen de valabilitate preparat

Poziție tarifară

TVA 9%

buc./carton

Carton/palet

Masă brută carton (kg)

Masă palet (kg)

Codul EAN al produsului

Cod EAN carton

Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

135

275 de zile

12 ore

19 059 070

4,28

369

5 999 505 833 457

variabil

38*24,5*18,5

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) 1495/358 18

Alergeni

Atenție! Produsul este fabricat în uzine în care se prelucrează și

lapte, ouă, muștar, semințe de susan, soia, fructe cu coajă lemnoasă

sau derivatele acestora.

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

*Cantitate zilnică estimată pentru un adult mediu (8400 kJ 

/ 2000 kcal)

18,0

8,6

43,9

17,2

4,9

0,48

26

43

17

Grăsimi (g)

din care acizi grași saturați (g)

Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat! 

 Conținut de acizi grași trans:  ˂ 2 g / 100 g grăsimi.

19

10

8


