
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  

20%

EAN kód kartónu

40*30,3*16,3

Alergény

Tuky 

Dôležitá informácia

DPH

Číslo colnej tarify

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

Sacharidy                                       

Bielkoviny                                           4,7 g

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

z toho nasýtené mastné 

kyseliny                  12 g 60

19,83

31,4

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Soľ                                                   

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

22,2

9,4

13,83

20 g

0,83 g

Údaje produktu

z toho cukry                              

Energetická hodnota kJ / 

kcal

Rozmery (cm x cm)

540 dní
Trvanlivosť v mrazenom stave 

pri teplote -18°C

Trvanlivosť po príprave

45 g 17,3

Donut s krémovou náplňou

%RI*

Tovarové číslo: 12268

Hmotnosť v surovom stave (g)

Logistické údaje

48 ks / kartón

Rozmrazenie: 60 min, 22°C.

PŠENIČNÁ múka, náplň (19,7%) (glukózový sirup, pitná voda, cukor, modifikovaný škrob, palmový tuk, zahusťovadlá (karboxymetylcelulóza,

guarová guma), farbivá (oxid titaničitý, karotény), jedlá soľ, vanilín, aróma, kyselina (kyselina vínna), antioxidant (extrakt tokoferolu),

konzervačná látka (sorban draselný)), pitná voda, palmový olej, cukor, palmový tuk, repkový olej, droždie, kakaový prášok so zníženým

množstvom tuku (1,2%), kokosový tuk, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselín, estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s

kyselinou mono- a diacetylvínnou, stearoyl-2-laktylát sodný, lecitíny), SÓJOVÁ múka, palmojadrový olej, glutén (PŠENIČNÝ), kypriace látky

(difosforečnan disodný, uhličitany sodné), jedlá soľ jódovaná (jedlá soľ, jodičnan draselný), kokosový olej, LAKTÓZA, sušené plnotučné

MLIEKO, PŠENIČNÝ škrob, aróma, farbivá (karotény, luteín), sušené droždie, antioxidant (kyselina askorbová).

Kartón / paleta

3,8

8 590 325 509 828

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

359,4

88

2020.07.30PRODUKTOVÝ LIST

Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne pšenica obyčajná, raž, 

jačmeň, ovos, pšenica špalda, kamut alebo ich hybridné odrody, a 

výrobky z nich.

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

1666/399

22 g

Návod na prípravu

Popis
Hlbokozmrazené, Rozmraziť & Servírovať.

9 +/- 0,5*3,4 +/- 0,5

Hmotnosť po príprave (g) 71 +/- 3 

DONUT QUEEN V.

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie


