
A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!  

Transzzsírsav tartalom:  ˂ 2 g / 100 g zsír.

Karton EAN kód

Fontos tudnivaló

Karton méret (cm*cm*cm)

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)
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1029 / 245

9,9 g

Energia kJ / kcal

Zsír 

Átlagos tápérték 100 g termékben

Tápanyagtáblázat

Cikkszám: 11480

Logisztikai adatok
4

99

3,8Karton bruttó tömege (kg)

Termék adatok

Felhasználási javaslat

Leírás
Burgonyás tészta fokhagymás tejföllel megkenve, hagymával, szalonnával 

és reszelt sajttal megszórva.

Összetevők

220

205-215

15*11

Csomag / kartonNyers tömeg (g)

2020.04.22.TERMÉKLAP

GYORSFAGYASZTOTT, ELŐKELESZTETT

KEMENCÉS LÁNGOS 880g

12 óra

Olajozott sütőlemezen, vagy sütőpapíron, páradús légtérben vagy

szobahőmérsékleten 40-45 perc alatt felengedtetjük, majd 175-185°C-on 12-

15 percig sütjük. A sütés elején gőzzel telített sütőtér ajánlatos.

BÚZALISZT, ivóvíz, kockázott bacon (15%) [sertéshús (93,2%), étkezési só, dextróz, kristálycukor, antioxidáns (nátrium-aszkorbát),

fűszerkivonatok, tartósítószer (nátrium-nitrit), bükkfafüst], TEJFÖL (12%), félzsíros SAJT (7%), burgonyapehely [friss burgonya,

emulgeálószer (zsírsavak mono-és digliceridjei), teljes mértékben hidrogénezett növényi olaj (pálma), stabilizátor (dinátrium-difoszfát),

savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer (NÁTRIUM-METABISZULFIT)], vöröshagyma kocka (3%), élesztő, folyékony

kovász [BÚZALISZT, TEJSAVÓ, ivóvíz, glükózszirup, ételecet, étkezési sav (tejsav), étkezési só, starter kultúra (GLUTÉN, TEJ)],

sütőipari keverék [BÚZAGLUTÉN, BÚZAMALÁTALISZT, emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-

borkősav-észterei, repcelecitin), stabilizátorok (guargumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz), kristálycukor, csomósodást gátló anyag

(kalcium-foszfátok), lisztkezelőszer (aszkorbinsav)], fokhagyma, étkezési só, módosított keményítő

Karton / raklap

Raklap tömeg (kg)

Tömeg elkészítve (g)

Méret (cm x cm)

Eltarthatóság fagyasztva  -18°C-on 

tárolva
275 nap 404

5 999 505 834 805Eltarthatóság elkészítve Termék EAN kód

amelyből telített zsírsavak                  

Tárolási és szállítási hőmérséklet -18°C.

változó

38*24,5*13,5

Allergének
Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, mustár, 

szezámmag, szója, diófélék vagy azok származékai is feldolgozásra 

kerülnek.

Tárolás és szállítás

5,6 g

28,3 g

7,8 g

10,2 g

1,08 g
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Vámtarifaszám

ÁFA


