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8 588 005 685 733Karton EAN kód

38 x  24,5 x 13,5

Allergének

Zsír

Fontos tudnivaló

ÁFA

Vámtarifaszám

Karton méret (cm*cm*cm)

szénhidrát 

Fehérje 7,2

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

amelyből telített 

zsírsavak 8,9 45
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Energia kJ / kcal Figyelem! A termék olyan üzemben készült, ahol földimogyorót,

szóját, zellerszármazékot, mustárt, szezámmagot, kén-dioxidot és

csillagfürtlisztet tartalmazó anyagot használhatnak fel

Átlagos tápérték adatok 100 g termékre 

vonatkozóan

1649/3940

21

Tápanyagtáblázat

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ 

/ 2000 kcal)

Só 

Tárolás és szállítás
Tárolási és szállítási hőmérséklet: -18 °C
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amelyből cukrok 

Méret (cm)

270 nap

24 óra

Eltarthatóság fagyasztva -18 °C-on 

tárolva

Eltarthatóság elkészítve

45 17

%RI*

Cikkszám: 12275

Nyers tömeg (g)

Logisztikai adatok
3080 g  Db / karton

Olajozott sütőlemezen,vagy sütőpapíron,páradús légtérben vagy

szobahőmérsékleten 20-25 percig kelesztjük, majd 190-200°C-on 10-12

percig sütjük. A sütés elején gőzzel telített sütőtér ajánlatos.

BÚZALISZT, ivóvíz, margarin [növényi zsír (pálma), növényi olaj (repce, napraforgó), ivóvíz, emulgeálószer: zsírsavak mono- és

digliceridjei, napraforgó lecitin; étkezési só, tartósítószer: szorbinsav, aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, színezék:

karotin], szilvás töltelék 16,5% (szilva püré 48%, alma püré, szárított szilva 22%, cukor, ivóvíz, savanyúságot szabályozó anyag:

citromsav, aroma), cukor, felületi szórás 2% (SZEZÁMMAG); lenmag 2%, BÚZASIKÉR, élesztő, SZEZÁMMAG 1%, napraforgómagvak

1%, só, glükóz szirup, komplex hatású adalékanyag: (BÚZASIKÉR, BÚZALISZT, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek

mono- és diacetil-borkősav észterei, stabilizátor: guargumi, lisztkezelőszer: aszkorbinsav), sütőipari készítmény (ÁRPAMALÁTA kivonat,

BÚZALISZT), módosított keményítő, felületkezelőszer: (TEJFEHÉRJÉK), maláta kivonat (pörkölt BÚZAMALÁTALISZT, pörkölt ROZS

őrlemény és ROZSLISZT, pörkölt BÚZAKORPA), emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei, kovászkészítmény (ROZSLISZT,

savanyúságot szabályozó anyag: tejsav, ecetsav; BÚZAKORPA, emulgeálószer: napraforgó lecitin, ÁRPAMALÁTA)

Karton / raklap

3,2Karton bruttó tömege (kg)

342

99

Termék adatok

2020.11.13TERMÉKLAP

Felhasználási javaslat

Leírás
Előkelesztett, mélyfagyasztott termék, szilvás töltelékkel töltött tekercs

Tömeg sütés után (g) 68 g

Minit Szilvás-magvas croissant 80g

Összetevők


