
Important
Se interzice recongelarea produsului decongelat!  

Conținut de acizi grași trans:  ˂ 2 g / 100 g grăsimi.

Produsele de patiserie congelate se pun pe tava de copt și se coc timp de

13-15 minute la 180°C.

Glucide                                       

din care zaharuri                              

Proteine                                           

Sare                                                   

6,7 g

45 g

17 g

5,2 g

0,44 g

din care acizi grași saturați                  

FĂINĂ DE GRÂU, umplutură cu vișine 18% [vișine 70%, zahăr, amidon modificat, concentrat de lămâie, amidon modificat, scorțișoară

măcinată, aromă (agent de umezire: propilenglicol)], umplutură de mascarpone 18% [apă, cremă pudră (zahăr, amidon, albuș uscat,

agent de îngroșare: alginat de sodiu, colorant: dioxid de titan), zahăr, LAPTE PRAF degresat, mascarpone 1% (FRIȘCĂ, regulator de

aciditate: acid citric), amestec de stabilizatori (albuș uscat, fibre vegetale, stabilizator: făină de carob)], apă, margarină [grăsimi

vegetale (palmier), ulei vegetal (rapiță, floarea-soarelui), apă, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași, lecitine; sare,

conservant: acid sorbic, aromă, regulator de aciditate: acid citric, colorant: caroteni], zahăr, GLUTEN DE GRÂU, drojdie, amestec de

panificație (GLUTEN DE GRÂU, FĂINĂ DE GRÂU, emulgator: esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceride ale

acizilor grași, stabilizator: gumă de guar, agent de tratare a făinii: acid ascorbic), sare, amidon modificat, PROTEINE DIN LAPTE,

emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași

Cutii/palet

2022-04-21FIȘĂ PRODUS

MINI PATEU MINIT CU VIȘINE-MASCARPONE

Nr. articol: 12345

Sugestie de preparare

Descriere
Foietaj congelat rapid, predospit, cu umplutură de mere cu vișine și 

mascarpone

Ingrediente

Date de logistică
433

Datele produsului

Masă palet (kg)

kg/cutieMasa brută (g)

Masa produsului preparat (g)

Dimensiuni (cm x cm)

Termen de valabilitate, congelat la 

-18°C

4,5 x 5,0

270 de zile

Valori nutriționale
% CZE*

Termen de valabilitate produs preparat

Poziție tarifară

TVA

1905 90 70 

18%

24 de ore 8 588 007 962 849

Masă brută cutie (kg)

88

Atenție! Produs realizat în unități care utilizează arahide, fructe cu

coajă lemnoasă, derivate din țelină, muștar, semințe de susan,

dioxid de sulf și făină de lupin.

39,8x29,8x13,8

Alergeni

Codul EAN al produsului

Dimensiuni cutie (cm*cm*cm)

* Consum de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ / 

2000 kcal)

Depozitare și transport

19

10

7

17

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

Streda, Slovenská republika

Temperatură de depozitare și transport: -18°C.

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

Valoare energetică kJ/kcal

Grăsimi 

Valori nutriționale medii per 100 g produs

34

17

21

1387 / 321

15 g


