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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

1663/397

20 g

Návod na prípravu

Popis
Hlbokozmrazené, Rozmraziť & Servírovať.

9,5*3,5

Hmotnosť po príprave (g) 71

DONUT BERRY WHITE

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie

Donut s jahodovou náplňou a bielou čokoládou

%RI*

Tovarové číslo: 12336

Hmotnosť v surovom stave (g)

Logistické údaje

4871  ks / kartón

Rozmrazenie: 60 min, 22°C.

PŠENIČNÁ múka, cukor, palmový olej, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, jablkové pyré, jahodové pyré (3,3%), palmojadrový tuk, biela

čokoláda (cukor, kakaové maslo, prášok z plnotučného MLIEKA, sušená srvátka (MLIEKO), LAKTÓZA, emulgátor (E322), prírodná príchuť

(vanilka)) (2,5%), repkový olej, droždie, emulgátory (stearoyl-2-laktylát sodný, estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou

mono- a diacetylvínnou, mono- a diglyceridy mastných kyselín, lecitíny), modifikovaný škrob, pyré z arónie, kokosový olej, SÓJOVÁ múka,

kypriace látky (uhličitany sodné, difosforečnany), jedlá soľ jódovaná (jedlá soľ, jodičnan draselný), koncentrát zo cvikly, regulátor kyslosti

(kyselina citrónová), slnečnicový olej, PŠENIČNÝ škrob, aróma, želírujúca látka (pektín), reďkovkový koncentrát, palmový tuk, kakaové

maslo, glukózový sirup, prírodná príchuť (jahodová) (0,02%), prírodné arómy, sušené droždie, farbivo (karotény), koncentrát z bazy čiernej

(0,009%), antioxidant (kyselina askorbová).

Kartón / paleta

3,7

8 590 325 508 357

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

350,6

88

Údaje produktu

z toho cukry                              

Energetická hodnota kJ / 

kcal

Rozmery (cm x cm)

540 dní

24 hodin

Trvanlivosť v mrazenom stave 

pri teplote -18°C

Trvanlivosť po príprave

49 g 19

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Soľ                                                   

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

30

9

13

27 g

0,77 g

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

z toho nasýtené mastné 

kyseliny                  10 g 50

20

29

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                                           4,5 g


