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PINK DONUT WITH DOTS
donut from yeast dough with pink fat coating (11,8%) and white fat coating (3%)
Nr. articol: 12264

Descriere
Congelat rapid, A se consuma după dezgheţare

Sugestie de preparare
Decongelare: 60 min, 22°C.

Ingrediente
făină de GRÂU, apă, ulei de palmier, zahăr, ulei de rapiță, sâmburi de palmier grăsime, grăsime de palmier, drojdie, ulei de nucă de
cocos, emulsifianți (stearoil-2-lactilat de sodiu, esteri ai acizilor mono- şi diacetiltartric cu monogliceridele şi digliceridele acizilor graşi,
mono- şi digliceride ale acizilor graşi, lecitine), făină de SOIA, gluten (GRÂU), agenți de afânare (carbonați de sodiu, difosfați), ulei de
floarea soarelui, sare iodata (sare, iodat de potasiu), grăsime de nucă de cocos, amidon de GRÂU, coloranții (dioxid de titan,
carmine, caroteni), aromă (căpșună), praf de drojdie, aromă, antioxidant (acid ascorbic).

Datele produsului

Date de logistică

Masa brută (g)

Pachet/carton
55

Masa produsului preparat (g)

9*3,5

Dimensiune (cm x cm)
Termen de valabilitate congelat,
depozitat la -18 °C

540 zile
12 ora

Termen de valabilitate preparat
Poziție tarifară

60

Carton/palet

72

Masă brută carton (kg)

3,6

Masă brută palet (kg)

285

Codul EAN al produsului

8 590 325 505 523

Cod EAN carton

TVA

9%

Dimensiuni carton (cm*cm*cm)

39,6*30*19,6

Valori nutritive
Valoare nutritivă medie la 100 g de produs

% CZE*

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

1800/431

24,4

Grăsimi

26 g

37

din care acizi grași saturați

14 g

Glucide

43 g

16,5

din care zaharuri

14 g

15,5

Depozitare și transport

Proteine

5,7 g

11,4

Temperatură de depozitare și transport: -18 °C.

Sare

1,0 g

16,6

Valoare energetică kJ/kcal

70

*Consumul de referintă al unui adult obişnuit (8400 kJ /
2000 kcal)

Important
Se interzice recongelarea produsului dezghețat!

