
Dôležitá informácia

Teplota pri skladovaní a preprave –18 °C.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská 

Streda, Slovenská republika

7,7 g

39 g

8,5 g

5,4 g

0,43 g

z toho nasýtené mastné kyseliny                  

Sacharidy                                       

z toho cukry                              

Bielkoviny                                           

Soľ                                                   

Výrobky v mrazenom stave rozložíme na plech na pečenie a pečieme ich

pri teplote  180 
o
C 13-15 min.

PŠENIČNÁ múka, vanilková náplň 28 % {voda, krém s vanilkovou príchuťou 27 % [cukor, modifikovaný škrob, fruktóza, rastlinný olej

(palmový), LAKTÓZA, sušená SRVÁTKA, glukózový sirup, stabilizátory: E450(i), E401, E450; kyselina E516, MLIEČNA bielkovina,

farbivo E160a, emulgátor E472a, soľ, aróma], modifikovaný škrob, aróma (stabilizátor E1450, rastlinný olej palmojadrový a kokosový,

farbivo E160a, zvlhčovadlo E1520, regulátor kyslosti E330), prírodná aróma bourbon vanilla 0,1 %}, voda, margarín [rastlinné tuky

(palmové), rastlinný olej (repkový, slnečnicový), voda, emulgátory: E471, slnečnicový lecitín; soľ, konzervačná látka E200, aróma,

regulátor kyslosti E330, farbivo E160a], cukor, PŠENIČNÝ GLUTÉN, droždie, zlepšujúci prípravok (PŠENIČNÝ GLUTÉN, PŠENIČNÁ

múka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, múku upravujúca látka E300), soľ, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLIEČNE

bielkoviny), emulgátor E471

Počet kartónov/paleta

2022-04-22PRODUKTOVÝ LIST

MINIT Mini vanilkové 

Tovarové číslo: 12341

Návod na prípravu

Opis
Pečivo jemné, obdĺžnikového tvaru s vanilkovou náplňou, predkysnutý 

hlbokozmrazený polotovar

Zloženie

Logistické údaje
4

88

Informácie o produkte

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

kg/kartónHmotnosť v surovom stave (g)

Hmotnosť po príprave (g)

Rozmery (cm x cm)

Minimálna trvanlivosť v mrazenom 

stave pri teplote –18 °C

28

4,0 x 6,5

270 dní

24 hodín

Distribútor

Energetická hodnota kJ/kcal

Tuky 

8 588 003 429 346

Celková hmotnosť kartónu (kg)

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

Tabuľka výživových hodnôt
%RI*

Trvanlivosť po príprave

Kód v colnom sadzobníku

DPH

19 059 070

20%

Upozornenie: Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj 

mlieko, vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, orechy alebo 

ich deriváty.

Skladovanie a preprava

Tatár Pékség Kft., H-2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 142/A

Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  

39,8x29,8x15

Alergény

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú 

osobu (8400 kJ / 2000 kcal)

Výrobca
9

11

7

15

39

16

24

1360/325

17 g


