
Dôležitá informácia
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  

Obsah transmastných kyselín:  ˂ 2 g/100 g tuku.
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Alergény

Upozornenie! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj

horčicu, sezamové semienka, siričitany, orechy alebo ich deriváty.

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

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú 

osobu (8400 kJ/2000 kcal).
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Tuky (g)

z toho nasýtené mastné 

kyseliny (g)

Sacharidy (g)

z toho cukry (g)

Bielkoviny (g)

Soľ (g)

Tabuľka výživových hodnôt
Priemerná výživová hodnota v 100 g 

výrobku

% RI*

Energetická hodnota (kJ / kcal) 1132/272 14

5 999 505 835 673

premenlivý

38*24,5*18,518%

ks/kartón

Kartóny/paleta

Celková hmotnosť kartónu (kg)

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

EAN kód kartónu

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

105-110

275 dní

12 hodín

19 059 070

Rozmery (cm x cm)

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

teplote -18 °C

Trvanlivosť po príprave

Kód v colnom sadzobníku

DPH

Hmotnosť po príprave (g)

36

72

Sladké pečivo z lístkového cesta plnené plnkou z lesného ovocia.

Návod na prípravu
Cesto necháme na naolejovanom plechu alebo na papieri na pečenie vo

vlhkom prostredí alebo pri izbovej teplote 30 – 35 minút rozmraziť, potom

pečieme 13 – 15 minút pri teplote 190 – 200 °C. Na začiatku pečenia sa

odporúča mať ohrevný priestor naplnený parou.

Zloženie
PŠENIČNÁ MÚKA, pitná voda, margarín [rastlinné oleje a tuky (palmový), pitná voda, jedlá soľ, emulgátor (mono- a diglyceridy

mastných kyselín), kyselina (kyselina citrónová)], 12 % zmes z lesného ovocia [červené ríbezle, černice, čierne ríbezle, maliny],

kryštálový cukor, krémový prášok s jogurtovou príchuťou [kryštálový cukor, modifikovaný zemiakový škrob, plnotučné sušené MLIEKO,

arómy, jedlá soľ, zahusťovadlo (alginát sodný, alginát vápenatý), stabilizátor (difosforečnan), stužovadlo (mliečnan vápenatý, citrát

vápenatý), kyselina (kyselina citrónová)], leštiaca látka [pitná voda, rastlinné bielkoviny, rastlinný olej (slnečnicový), dextróza,

maltodextríny, škrob], modifikovaný škrob, droždie, vitálny pšeničný lepok, jahodová pasta [glukózový sirup, invertný cukrový sirup,

jahody (20 %), kyselina (kyselina citrónová), koncentrovaná šťava čiernej mrkvy, karotkový koncentrát, etylalkohol, škrob, prírodná

aróma, koncentrovaná jahodová šťava], pekárska zmes [PŠENIČNÝ LEPOK, PŠENIČNÁ MÚKA, hrachová vláknina, múku upravujúca

látka (kyselina askorbová), neaktívne droždie, enzýmy], jedlá soľ, celé SUŠENÉ VAJCIA, 

Informácie o produkte Logistické údaje
Hmotnosť v surovom stave (g) 120

Opis

PRODUKTOVÝ LIST 2022-03-31

 HLBOKOZMRAZENÁ, PREDKYSNUTÁ

MRIEŽKA S LESNÝM OVOCÍM, 120 g
Tovarové číslo: 11567


