FIȘĂ PRODUS

16.01.2020

TWISTER CU PIZZA D-BACK, CONGELATE RAPID, 120g
Nr. articol:11904

Descriere
Produs preparat din aluat de foietaj, lunguieț, împletit, cu umplutură de
brânză mexicană, presărat cu cașcaval.

Sugestie de preparare
Produsele congelate se decongelează la temperatura camerei timp de
25 de minute pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, apoi se coc la
180°C timp de 20-25 minute.

Ingrediente
Făină de GRÂU, apă potabilă, margarină [grăsime de palmier, ulei de rapiță, apă, sare, emulsifiant (mono- și digliceride ale acizilor
grași), corector de aciditate ( acid citric)], cașcaval Gouda [LAPTE de vacă pasteurizat, sare alimentară, cultură de start, enzimă de
coagulare, amidon, conservant (sorbat de potasiu)], pastă de tomate, făină de SECARĂ, fulgi de porumb, drojdie, zahăr, sare, bază
pentru sos de pizza [roșii, zahăr, stabilizator (amidon modificat), sare de bucătărie, maltodextrină, condimente măcinate și legume
uscate, aromă, acidifiant(acid citric)],făină de SOIA, gelatinizant (amidon modificat), ZER praf, amestec pentru coacere [făină de
GRÂU, agent antiaglomerant (carbonat de calciu), făină de SOIA, emulsifiant (esteri ai acizilor mono- și diacetil tartric cu mono- și
digliceridele acizilor grași), ulei de rapiță, agent de tratare a făinii (acid ascorbic), enzime], oțet, potențiator de contrast [proteine din
LAPTE, stabilizator (difosfați),emulsifiant (lecitină din SOIA), ulei de floarea-soarelui, colorant (carotenoide)],praf de maia [făină de
SECARĂ, maia naturală (făină de SECARĂ, apă, bază maia), corector de aciditate (acid lactic,acid citric)] ardei iute,piper alb

Date de logistică

Datele produsului
Masa brută (g)

120

Masa produsului preparat (g)
Dimensiuni (cm x cm)

17 x 2,5 x 2

Termen de valabilitate congelat,
depozitat la -18 °C

6 luni

Termen de valabilitate preparat

buc./carton

72

Masă brută carton (kg)

6,1

Masă palet (kg)
Codul EAN al produsului

Poziție tarifară

19012000

TVA

9%

45

Carton/palet

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

464,2
5999505839046
variabil
40*27*18

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

% CZE*

Alergeni
Atenție! Produsul este fabricat în uzine în care se prelucrează și
lapte, ouă, muștar, semințe de susan, soia, alune și fructe cu coajă
lemnoasă sau derivatele acestora.

1313/313

16

Grăsimi (g)

12,7

18

din care acizi grași saturați (g)

7,0

35

Glucide (g)

39,8

15

din care zaharuri (g)

2,3

3

Depozitare și transport

Proteine (g)

9,0

18

Temperatură de depozitare și transport: -18 °C.

Sare (g)

1,50

25

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

Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!

