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Descriere

Sugestie de preparare
După scoaterea ambalajului, pita se coace în cuptorul preîncălzit la 200 ° C
timp de 6-8 minute.

Ingrediente
FĂINĂ DE GRÂU*, CAȘCAVAL Trappista (LAPTE pasteurizat, sare alimentară, cultură brânză, clorură de calciu, cheag), apă potabilă, șuncă
fiarta-afumată, conservată prin injectare (carne de porc cu piele, apă potabilă, sare alimentară, emulgatori: trifosfati, polifosfați; agent de
îngroșare: alge marine Euchema prelucrate; dextroză, antioxidant: eritorbat de sodiu; conservant: nitrit de sodiu), bacon mărunțit (carne de
porc, sare alimentară, dextroză, zahăr, antioxidant: ascorbat de sodiu, extracte de condimente, conservant: nitrit de sodiu) SMÂNTÂNĂ
(SMÂNTÂNĂ GRASĂ pasteurizată, cultura de unt), LAPTE, ulei de floarea soarelui, ceapă roșie, castravete aromată cu îndulcitor
(castravete, apă potabilă, acid alimentar: acid acetic, sare alimentară, conservant: benzoat de sodiu; agent de întărire: clorură de calciu,
arome de condimente: SEMINȚĂ DE MUȘTAR; antioxidant: METABISULFIT DE POTASIU, îndulcitor : zaharină sodică), sare alimentară
(sare, iodură de potasiu, agent antiaglomerant: cianură de fier - de potasiu II), zahăr, drojdie de panificație, cremă de usturoi (usturoi crud
tocat, apă potabilă, sare alimentar, ulei de floarea soarelui rafinat, acid alimentar: acid citric; amidon modificat, agent de îngroșare: gumă de
xantan; conservant: sorbat de potasiu, antioxidant: METABISULFIT DE POTASIU), cremă condiment pe bază de boia (gogoșari cruzi și boia,
sare alimentară, amidon modificat, agenți de îngroșare: gumă de xantan; acid alimentar: acid citric, conservant: sorbat de potasiu).

Date de logistică

Datele produsului
Masa brută (g)

265

buc./carton

10

Masa produsului preparat (g)

Carton/palet

180

Dimensiuni (cm x cm)

Masă brută carton (kg)

Termen de valabilitate congelat,
depozitat la -18 °C

183 de zile

Termen de valabilitate preparat

Masă palet (kg)
Codul EAN al produsului

Poziție tarifară

19 059 090

TVA

9%

Cod EAN carton
Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

5 999 860 070 030
variabil
23*24*14

Valori nutritive
Valoare nutritivă medie la 100 g de produs
Valoare energetică kJ/kcal

% CZE*

1066/254

12,7

Grăsimi

13,3 g

19

din care acizi grași saturați

5,6 g

28

Glucide

22,3 g

8,6

din care zaharuri

2,1 g

2,3

Proteine

11,4 g

12,7

Sare

1,79 g

10,7

*Cantitate zilnică estimată pentru un adult mediu (8400 kJ /
2000 kcal)

Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!
Conținut de acizi grași trans: ˂ 2 g/100 g grăsimi.

Alergeni

Depozitare și transport

A se păstra în ambalajul original, nedeschis sub -18 ° C.
După decongelare, depozitați în frigider la 0-5 ° C. Se va consuma în
maximum o zi.
Este interzisă recongelarea produsului decongelat!

