
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  

Obsah transmastných kyselín:  ˂ 2 g/100 g tuku.

19 059 090

20%

premenlivýEAN kód kartónu

23*24*14

Alergény

Tuky 

Dôležitá informácia

DPH

Kód v colnom sadzobníku

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

Sacharidy                                       

Bielkoviny                                           11,5 g

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

z toho nasýtené mastné 

kyseliny                  3,4 g 17

10,8

13,4

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú 

osobu (8400 kJ/2000 kcal)

Soľ                                                   

Skladovanie a preprava4,6

23

19,2

4,1 g

1,15 g

Skladujte v pôvodnom, neotvorenom balení pri teplote pod -18 °C.

Po rozmrazení skladujte v chladničke pri teplote 0 – 5 °C a 

spotrebujte do 24 hodín.

Informácie o produkte

z toho cukry                              

Energetická hodnota 

kJ/kcal

Rozmery (cm × cm)

365 dní

 hodín

Minimálna trvanlivosť v 

mrazenom stave pri teplote 

–18 °C

Trvanlivosť po príprave

21,6 g 8,3

KOLÁČ PLNENÝ KURAŤOM NA GRÉCKY SPÔSOB

%RI*

Tovarové číslo: 12238

Hmotnosť v surovom stave (g)

Logistické údaje
10240  ks/kartón

Koláč po vybratí z obalu pečieme 6 – 8 minút do chrumkava v rúre

predhriatej na 200 °C.

PŠENIČNÁ MÚKA, mäso z kuracích pŕs [17,5 %], pitná voda, grécky JOGURT [14 %] (odstredené MLIEKO, palmový olej, SMOTANA,

MLIEČNA BIELKOVINA, mliekarenská kultúra, konzervačná látka: sorban draselný; emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín;

stabilizátor: modifikovaný škrob, želatína), pitná voda, SYR Trappista (pasterizované MLIEKO, jedlá soľ, syrárska kultúra, chlorid

vápenatý, syridlo), uhorky [7,0 %], slnečnicový olej, MLIEKO, jedlá soľ (soľ, jodid draselný, protihrudkovacia látka:

hexakyanoželeznatan draselný), cukor (biely a hnedý), pomarančová šťava z koncentrátu, grécka koreninová zmes gyros [0,9 %]

(jódovaná kuchynská soľ, cibuľa, paprika, cesnak, oregano, cukor, čierne korenie, rozmarín), pekárenské droždie, cesnak, barbecue

omáčka (pitná voda, cukor, paradajkový pretlak, kuchynský ocot [biele víno, jablko], modifikovaný škrob, jedlá soľ, HORČICA [pitná

voda, HORČICOVÉ SEMENÁ, kuchynský ocot, cukor, jedlá soľ, koreniny, konzervačná látka: benzoan sodný], koreniny, farbivo:

karamel; dymová aróma, zahusťovadlo: xantánová živica; konzervačné látky: benzoan sodný, sorban draselný; potravinárska kyselina:

kyselina citrónová),  kôpor

Počet kartónov/paleta

5 999 860 070 085

Celková hmotnosť kartónu (kg)

180

2020-06-25PRODUKTOVÝ LIST

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

909/216

9,4 g

Návod na prípravu

Opis

22 x 12

Hmotnosť po príprave (g)

HLBOKOZMRAZENÝ

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie


