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IDENTIFICAREA PRODUSULUI 

Codul produsului 4300052 

Denumirea produsului MINI-BAGHETĂ FITNESS 60g 

Stare fizică Congelată rapid, Parțial coaptă 

Cod EAN 5941878400064 

Unitate de vânzare Cutie carton 

Bucăți per unitate de vânzare 110 buc / 1 Cutie carton 

 
Parțial coaptă, congelată rapid. 
 

INGREDIENTE 

Făină albă de GRÂU, apă, semințe de in 3,3%, hrișcă 3%, drojdie, sare iodată, semințe de floarea soarelui 0,8%, făină de SOIA 
0,8%, făină de malț din ORZ, zahăr, stabilizator: gumă guar, emulgator: esteri ai acidului mono- și diacetiltartric și mono- și 
digliceride ale acizilor grași, făină de malț din GRÂU, regulator de aciditate: acid citric, agent de tratare a făinii: acid ascorbic. 

 

ASPECT FIZIC PENTRU 1 BUCATĂ 

Greutate 60 g +/- 4,5 g 

Lungime 12,5 cm +/- 1 cm 

Circumferință 16,5 cm +/- 1 cm 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Condiții specifice de stocare 
Se păstrează la -18 °C. 
A nu se recongela după decongelare.  

Valabilitatea după fabricație 365 zi(le) 

 Durată Temperatură Comentarii 

Decongelare 20 min  20 - 25 °C  

Coacere 6 - 8 min  210 °C  

 

VALOAREA NUTRITIVĂ MEDIE PENTRU 100G 

Energie 1082 kJ - 259 kcal 

Grăsimi 3,2 g  

(din care) acizi grași saturați 0,2 g  

Glucide 47 g  

(din care) zaharuri 0,8 g  

Fibre 2,6 g  

Proteine 8,9 g  

Sare 1,3 g  

 

ALERGENI 

 Prezent în produs 
Posibilă 

contaminare 
încrucișată 

Cereale care conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelta, grâu 
dur sau hibrizi ai acestora și produse derivate 

+  
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Crustacee și produse derivate - - 

Ouă și produse derivate - - 

Pește și produse derivate - - 

Arahide și produse derivate - - 

Soia și produse derivate +  

Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) - + 

Fructe cu coajă lemnoasă, și anume: migdale (Amygdalus communis L.), alune de 
pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), nuci caju (Anacardium 
occidentale), nuci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) Koch), nuci de Brazilia 
(Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia sau de 
Queensland (Macadamia ternifolia) și produse derivate 

- - 

Țelină și produse derivate - - 

Muștar și produse derivate - + 

Semințe de susan și produse derivate - + 

Dioxidul de sulf și sulfiții în concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru în 
SO2 total trebuie calculați pentru produsele gata de consum sau reconstituite în 
conformitate cu instrucțiunile producătorilor 

- - 

Lupin și produse derivate - - 

Moluște și produse derivate - - 

 

AMBALAJ    (Dimensiuni exterioare) 

Descriere Material Greutate Lungime Lățime Înălțime Diametru Număr de bucăți 

Ambalaj primar 

pungă de plastic HDPE 20 g 790 mm 590 mm - - 1 x 110 bucăți 

Ambalaj secundar 

cutie de carton carton 500 g 595 mm 397 mm 222 mm - 1 x 110 bucăți 

etichetă hârtie 3 g 300 mm 105 mm - - - 

 

CONFIGURAȚIE PALET 

Tip de palet Euro-palet (120x80) 

Masă Netă Unitate de 
vânzare 

6,60 kg Unitate de vânzare/strat 4 

Greutate Brută Unitate de 
vânzare 

7,10 kg Straturi/palet 8 

Înălțime totală palet 
(inclusiv paletul) 

193 cm Unitate de vânzare/palet 32 

 

MICROBIOLOGIE 

 m M BBD (M) 

Enterobacteriaceae 10 CFU/g 100 CFU/g  -  

Staphylococcus aureus 100 CFU/g 10.000 CFU/g  -  

 

DECLARAȚIE LIPSĂ OMG 
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Declarăm că produsele pe care le furnizăm nu conțin organisme modificate genetic și că nu au fost obținute din culturi 
modificate genetic. Produsele noaste sunt în conformitate cu Regulamentele (CE) 1829/2003 și (CE) 1830/2003, iar din acest 
motiv nu au nevoie de etichetare suplimentară. 

 

DECLARAȚIE 

Declarăm că produsul este în conformitate cu legislația națională și/sau europeană relevantă în materie de alimentație. 
Informațiile sunt complete și corecte și sunt furnizate cu bună-credință. 


