
Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!  
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*Cantitate zilnică estimată pentru un adult mediu (8400 

kJ / 2000 kcal)

Alergeni

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

ouă, soia, alune, fructe cu coajă lemnoasă sau derivatele acestora.

Depozitare și transport
Temperatură de depozitare și transport: -18 °C.
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36Glucide (g)

din care zaharuri (g)

Proteine (g)

Sare (g)

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

Valoare energetică (kJ / kcal) 1802/991 12

din care acizi grași saturați (g)

Grăsimi (g)

2,6

238

5 990 037 120 718

variabil

39*30*14,69%

buc./carton

Carton/palet

Masă brută carton (kg)

Masă palet (kg)

Codul EAN al produsului

Cod EAN carton

Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

55 g 

9 luni

4 de zile

19 059 070

Dimensiuni (cm x cm)

Termen de valabilitate congelat, 

depozitat la -18 °C

Termen de valabilitate preparat

Poziție tarifară

TVA

Masa produsului preparat (g)
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88

Gogoașă gata coaptă, congelată rapid, preparată cu drojdie. Cu glazură pe

bază de cacao (14,5%) și decorată cu bucăți de ciocolată cu lapte (5%). 

Sugestie de preparare
Produsul se scoate din congelator, se lasă în folie și se decongelează la

temperatura camerei timp de 30-60 de minute. 

Ingrediente
Aluat (făină(GRÂU), uleiuri și grăsimi vegetale (palmier, rapiță), apă, dextroză, drojdie, făină de SOIA, emulsifiant (mono- și digliceride

ale acizilor grași, esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceride ale acizilor grași), praf de drojdie (difosfați, hidrogen

carbonat de sodiu), LAPTE praf degresat, zer praf (LAPTE)), Glazură (zahăr,pastă de cacao, unt de cacao), LAPTE praf degresat,

LAPTE integral,emulsifiant (lecitine de SOIA, poliricinoleat de poliglicerină)), Decorație (zahăr,unt de cacao), LAPTE praf integral, pastă

de cacao, aromă)

Datele produsului Date de logistică
Masa brută (g)
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