
Fontos tudnivaló

Energia kJ / kcal

Zsír 

Átlagos tápérték 100 g termékben

25

15

23

1242 / 297

16 g

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Tárolás és szállítás
Tárolási és szállítási hőmérséklet -18°C.1

13

28

12

3 800 047 784 904

Karton bruttó tömege (kg)

422

72

38x38x14

Allergének

Termék EAN kód

Karton méret (cm*cm*cm)

Tápanyagtáblázat
%RI*

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA 18%

24 óra

Logisztikai adatok
36150

Termék adatok

Raklap tömeg (kg)

 db / kartonNyers tömeg (g)

Tömeg elkészítve (g)

Méret (cm x cm)

Eltarthatóság fagyasztva  -18°C-on 

tárolva

150

-

365 nap

Cikkszám: 12297

Felhasználási javaslat

Leírás
A termék búzaliszt, növényi olajok, ivóvíz, étkezési só és a termékre 

jellemző töltelék felhasználásával készült. Fagyasztva tárolandó és 

hőkezelés után fogyasztható.

Összetevők
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LAKIS SONKÁS SAJTOS RÉTESPATKÓ

GYORSFAGYASZTOTT

A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!  

A terméket felengedés nélkül, fagyott állapotban az elő melegített sütőbe

helyezzük és 28 percig 180 C – on aranybarnára sütjük. Hagyjuk egy kicsit

hűlni és utána pultba helyezhető. A kívánt sötétebb vagy világosabb szín

elérése érdekében +/- 1 perc a sütési idő.

Szénhidrát                                       

amelyből cukrok                              

Fehérje                                           

Só                                                   

4,9 g

31 g

1,3 g

6,5 g

1,7 g

amelyből telített zsírsavak                  

Тészta (65%) : BÚZALISZT, finomított növényi olajok (napraforgó, pálma, repce és gyapotmag) változó arányban, ivóvíz,

kukoricakeményítő, étkezési só, nedvesítőszer: glicerin; cukor, sütőipari keverék [BÚZAGLUTÉN, lisztkezelőszer: aszkorbinsav;

enzimek, BÚZALISZT, BÚZAKEMÉNYÍTŐ, kukoricakeményítő], aroma, lisztkezelőszer: L-cisztein. Töltelék (35%): sonka (34%)

[csirkehús 68%, ivóvíz, mechanikailag szeparál pulykahús (5,5%), burgonyakeményítő, nitrites pácsó (só, tartósítószer: E250),

TEJPOR, LAKTÓZ, SZÓJAFEHÉRJE, dextróz, stabilizálószer: E451; élelmi rost, ízfokozó: E621; antioxidáns: E316; sertésfehérje,

természetesszínezék, aromák], ivóvíz, sajtjellegű készítmény (20%) [ivóvíz, pálmaolaj, TEJFEHÉRJE, BÚZAKEMÉNYÍTŐ,

stabilizálószerek: E407, E1420; só, emulgeálószerek: E450, E331; aroma, tartósítószer: E200; színezék: E160a], sajtízű töltelék

[módosított burgonyakeményítő, pálmaolaj, SOVÁNY TEJPOR, TEJFEHÉRJE, BÚZAKEMÉNYÍTŐ, étkezési só, SAJTPOR,

TOJÁSPOR, glükózszörp, SZÓJAFEHÉRJE, BÚZAROST, élesztő, stabilizálószer: E412; savszabályozók: E270, E327;aroma],

Cheddar sajt ízesítésű töltelék (2%) [módosított keményítő (burgonya és kukorica), pálmaolaj, TEJSAVÓPOR, SOVÁNY TEJPOR,

TEJFEHÉRJE, glükózszirup, BÚZAKEMÉNYÍTŐ, SZÓJAFEHÉRJE, TOJÁSPOR, étkezési só, aroma, ízfokozók: E621, E627, E631;

stabilizálószer: E412; savszabályozók: E270, E327; színezék: E160b], KASHKAVAL (GAUDA SAJT) (2%), aroma.

Karton / raklap

6,40


