
Dôležitá informácia

EAN kód kartónu

39,5*29,8*18,2

Alergény

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

15

19

Trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

19 059 055

18%

1284/306

13 g

Energetická hodnota  kJ / kcal

Tuky

3 760 122 887 138

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

287

80

Údaje produktu

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

 kus / kartonHmotnosť v surovom stave (g)

Rozmery (cm x cm)

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

skladovaní pri teplote -18°C
3,3

Kartón / paleta

2020.04.23.PRODUKTOVÝ LIST

 KARTA ÚDAJOV NA OBCHODNÉ POUŽITIE

40 X 75g
Tovarové číslo: : 12249

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

Informácia pre spotrebiteľa:

Popis
Kysnuté cesto, vysmažené v slnečnicovom stolovom oleji, marhuľová plnka 

– zmrazený výrobok.

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie

%RI*

Logistické údaje
4075

24 mesiac

Vyberte z mrazničky a nechajte rozmraziť po dobu približne 3 hodín pri

izbovej teplote.

Smažené kysnuté cesto (75 %) {PŠENIČNÁ múka, pitná voda, slnečnicový stolový olej, pasterizované celé VAJCIA, cukor, droždie,

soľ, PŠENIČNÝ LEPOK, emulgačné činidlá (stearoyl-2-laktylát sodný - estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou

mono- a diacetylvínnou) múka zo strukovín, kypriace činidlá (difosforečnany – uhličitan sodný) zahusťovadlo (guarová guma) farbivo

(karotény) látka zlepšujúca vlastnosti múky (kyselina askorbová)} 

Marhuľová plnka (25 %) {marhuľové pyré (28 %) cukor, glukózovo-fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuričný škrob,

želírovacia látka (pektín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová) farbivo (annatto) prírodná aróma}

Môže obsahovať stopy MLIEKA, SÓJE a ORECHOV.

Informácie pre spotrebiteľov s intoleranciou alebo alergiou sú napísané veľkými písmenami.

2,3 g

41 g

14 g

5,9 g

0,8 g

Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!

Sacharidy                       

Z toho cukry             

Bielkoviny

Soľ                                      

Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko,

vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, arašidy, orechy a ich

deriváty.
Z toho nasýtené       

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú 

osobu (8400 kJ / 2000 kcal)

Skladovanie a preprava
Teplota pri skladovaní a preprave -18 °C.

16

12

13

16

12


