
Se interzice recongelarea produsului decongelat! 
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38 x 24,5 x 13,5

Alergeni

Grăsimi

Important

TVA

Poziție tarifară

Dimensiuni cutie (cm*cm*cm)

Glucide 

Proteine 9,3

* Consum de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ / 

2000 kcal)

Sare 

Depozitare și transport
Temperatură de depozitare și transport: -18 °C.

2

19

30,0

1,8

1,8

din care zaharuri 

Dimensiuni (cm)

180 de zile

24 de ore

Termen de valabilitate congelat, 

depozitat la -18 °C

Termen de valabilitate preparat

35 13

% CZE*

din care acizi grași 

saturați 9,8 49

19

33

Valoare energetică 

kJ/kcal

Nr. articol: 12274

Masa brută (g)

Date de logistică
3080  buc./cutie

Se decongelează la temperatura camerei sau în cuptor cu injecție de

aburi timp de 20-25 de minute pe o tavă unsă cu grăsime sau pe

hârtie de copt, apoi se coace la 190-200 °C timp de 10-12 minute. În

prima fază de coacere se recomandă coacere cu aburi.

FĂINĂ DE GRÂU, margarină [grăsime vegetală (palmier), ulei vegetal (rapiță, floarea-soarelui), apă potabilă, emulgator (mono- și

digliceride ale acizilor grași, lecitine), sare alimentară, conservant (acid sorbic), aromă, regulator de aciditate (acid citric), colorant

(carotenoide)}, apă potabilă, umplutură de cașcaval și bacon 15% [apă potabilă, CAȘCAVAL 23%, slănină tip bacon 21% (slănină

fiartă marinată afumată, fără piele 95%, marinadă (apă potabilă, stabilizator (difosfați, trifosfați) proteine de origine animală, dextroză,

fibră de mazăre, antioxidant (eritorbat de sodiu), agent de îngroșare (gumă xantan), extract de dospeală, extracte de condimente,

sare alimentară, conservant (nitrit de sodiu))], FĂINĂ DE GRÂU, GRIȘ DE GRÂU, LAPTE PRAF degresat, amidon de porumb,

margarină [grăsime vegetală (palmier), ulei vegetal (rapiță), emulgator (mono- și digliceride ale acizilor grași), lecitine, conservant)

acid sorbic), regulator de aciditate (acid citric), colorant (carotenoide)], amidon modificat, sare alimentară, amestec stabilizator

(PRAF DE ALBUȘ DE OU, stabilizator (făină de carob), amidon modificat, PRAF DE ALBUȘ DE OU (albuș uscat, regulator de

aciditate (acid citric), stabilizator (gumă xantan), citrat de trietil)}, presărat 4% (SEMINȚE DE SUSAN), drojdie, sare alimentară,

amestec de panificație (PROTEINE DIN GRÂU, FĂINĂ DE GRÂU, emulgator (esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și

digliceride ale acizilor grași), LAPTE PRAF degresat, agent de tratare a făinii (acid ascorbic)), GLUTEN DE GRÂU, zahăr, PRAF DE

OUĂ INTEGRAL, PROTEINE DIN LAPTE 

Datele produsului

Cutii/palet

3,2Masă brută cutie (kg)

342

99

Masă palet (kg)

Codul EAN al produsului

2020-11-13FIȘĂ PRODUS

Atenție! Produsul a fost realizat în unități care pot utiliza materii

prime care conțin arahide, soia, țelină, muștar, semințe de susan,

dioxid de sulf și făină de lupin.

Valoare nutritivă medie la 100 g produs

1618/386

23

Sugestie de preparare

Descriere
Foietaj congelat rapid, predospit, cu umplutură de cașcaval și bacon 

și semințe de susan pe deasupra.

Masa produsului preparat (g) 68

Croissant Minit cu cașcaval și bacon 80 g 

Valori nutritive

Ingrediente


