
Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!  

Conținut de acizi grași trans:  ˂ 2 g / 100 g grăsimi.
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Alergeni
Atenție! Produsul este fabricat în fabrici în care se prelucrează și muștar,

semințe de susan, sulfiți, fructe cu coajă lemnoasă sau derivatele

acestora.

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

* Consum de referință pentru un adult obișnuit (8400 

kJ/2000 kcal)

17,5 g

8,1 g

43,3 g

20,3 g

4,3 g

0,69 g
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Grăsimi (g)

din care acizi grași saturați (g)

Glucide (g)

din care zaharuri (g)

Proteine (g)

Sare (g)

Valori nutriționale
Valori nutriționale medii per 100 g produs %CZE*

Valoare energetică (kJ / kcal) 1441/346 17

5 999 505 835 666

variabil

38*24,5*18,518%

buc./cutie

Cutii/palet

Masă brută cutie (kg)

Masă palet (kg)

Codul EAN al produsului

Cod EAN cutie

Dimensiuni cutie (cm*cm*cm)

105-110

275 de zile

12 ore

19 059 070

Dimensiuni (cm x cm)

Termen de valabilitate produs 

congelat, depozitat la -18 °C

Termen de valabilitate produs preparat

Poziție tarifară

TVA

Masa produsului preparat (g)

36

72

Produs de patiserie dulce din aluat de foietaj, umplut cu cremă de alune și

cremă cu gust de frișcă.

Sugestie de preparare
Se decongelează la temperatura camerei sau în cuptor cu injecție de aburi

timp de 30-35 de minute, pe o tavă unsă cu grăsime sau pe hârtie de copt,

apoi se coace la 190-200 °C timp de 13-15 minute. În prima fază de coacere

se recomandă coacere cu aburi.

Ingrediente
FĂINĂ DE GRÂU, cremă de alune și cacao 16% [zahăr tos, uleiuri vegetale (floarea-soarelui, SOIA, rapiță), pudră de cacao degresată,

amidon modificat, emulgator (lecitină din SOIA), ALUNE DE PĂDURE, aromă, antioxidanți (esteri ai acidului ascorbic cu acizii grași,

extract bogat în tocoferol)], cremă cu gust de frișcă [apă potabilă, zahăr tos, sirop de glucoză-fructoză, amidon modificat, stabilizatori

(celuloză, (carboximetilceluloză), grăsime de palmier, sare alimentară, conservant (sorbat de potasiu), colorant (dioxid de titan), aromă,

corectori de aciditate (acid citric, citrat tripotasic)], margarină [uleiuri și grăsimi vegetale (palmier), apă potabilă, sare alimentară,

emulgator (mono- și digliceride ale acizilor grași), acidifiant (acid citric)], apă potabilă, zahăr tos, agent de lăcuire [apă potabilă, proteine

vegetale, ulei vegetal (floarea-soarelui), dextroză, maltodextrină, amidon], drojdie, GLUTEN vital din GRÂU, amestec de panificație

[GLUTEN DE GRÂU, FĂINĂ DE GRÂU, fibră de mazăre, agent de tratare a făinii (acid ascorbic), drojdie inactivă, enzime], sare

alimentară, praf de OU integral.  

Datele produsului Date de logistică
Masa brută (g) 120

Descriere
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 ȘTRUDEL CU CREMĂ DE ALUNE ȘI CREMĂ CU GUST DE FRIȘCĂ,

CONGELAT RAPID, PREDOSPIT 120 g
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