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Potcoavă strudel cu cașcaval și șuncă Lakis
congelat rapid
Nr. articol: 12280

Descriere
Produsul a fost fabricat folosindu-se făină de grâu, uleiuri vegetale, apă
potabilă, sare alimentară și umplutură specifică produsului. A se depozita în
stare congelată și a se consuma după tratare termică.

Sugestie de preparare
Așezați produsul congelat, fără decongelare, în cuptorul preîncălzit și
coaceți 28 de minute la 180° C până devin aurii. Lăsați puțin la răcit și pot fi
așezate în vitrină. În vederea obținerii unei culori mai închise sau deschise,
creșteți sau reduceți timpul de coacere cu +/- 1 minut.

Ingrediente
Aluat, (65%): făină de grâu, uleiuri vegetale rafinate (floarea-soarelui, palmier, semințe de rapiță și bumbac) în proporții variabile, apă
potabilă, amidon de porumb, sare alimentară, agent de umezire: glicerol; zahăr, amestec de panificație [gluten de grâu, agent de
tratare a făinii: acid ascorbic; enzime, făină de grâu, amidon de grâu, amidon de porumb], aromă, agent de tratare a făinii: L-cisteină,
Umplutură (35%): șuncă (34%) [carne de pasăre 68%, apă potabilă, carne de curcan dezosată mecanic, (5,5%), amidon de cartofi,
sare cu nitrit (sare, conservant: E250), lapte praf, lactoză, proteine din soia, dextroză, stabilizatori: E451; fibre alimentare, potențiator
de aromă: E621; antioxidant: E316; proteine de porc, colorant natural, arome], apă potabilă, preparat de tip cașcaval (20%) [apă
potabilă, ulei de palmier, proteine din lapte, amidon de grâu, stabilizatori: E407, E1420; sare alimentară, emulgatori: E450, E331;
aromă, conservant: E200; colorant: E160a], umplutură cu gust de cașcaval [amidon de cartofi modificat, ulei de palmier, lapte praf
degresat, proteine din lapte, amidon de grâu, sare alimentară, cașcaval pudră, praf de ouă, sirop de glucoză, proteine din soia, fibre de
grâu, drojdie, stabilizatori: E412; regulatori de aciditate: E270, E327; aromă). Umplutură cu aromă de cașcaval Cheddar (2%) [amidon
modificat (cartofi și porumb), ulei de palmier, zer praf, lapte praf degresat, proteine din lapte, sirop de glucoză, amidon de grâu,
proteine din soia, praf de ouă, sare alimentară, aromă, potențiatori de aromă: E621, E627, E631; stabilizatori: E412; regulatori de
aciditate: E270, E327; colorant: E160b], kashkaval (cașcaval Gouda) (2%), aromă.

Date de logistică

Datele produsului
Masa brută (g)

160

buc./cutie

6

Masa produsului preparat (g)

Cutii/palet

72

Dimensiuni (cm)

Masă brută cutie (kg)

Termen de valabilitate,
congelat la -18°C

270 de zile

Masă palet (kg)

Termen de valabilitate preparat

Codul EAN al produsului

Poziție tarifară

Cod EAN cutie

TVA

9%

Dimensiuni cutie (cm*cm*cm)

Valori nutriționale
Valori nutriționale medii per 100 g produs
Valoare energetică
kJ/kcal
Grăsimi

% CZE

1242/297

14,7

16

22,8

4,9

24,5

Glucide

31

11,92

din care zaharuri

1,3

1,4

Proteine

6,5

13

Sare

1,7

28,3

din care acizi grași
saturați

* Consum de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ /
2000 kcal)

Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!

Alergeni

Depozitare și transport

Temperatură de depozitare și transport: -18°C.
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