
Fontos tudnivaló

Energia kJ / kcal

Zsír 

Átlagos tápérték 100 g termékben

40

20

24

1653 / 395

17 g

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Tárolás és szállítás

24

11

12

21

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

Streda, Slovenská republika

Tárolási és szállítási hőmérséklet -18°C.

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

8 588 007 962 306

Karton bruttó tömege (kg)

64

Figyelem! A termék olyan üzemben készült, ahol földimogyorót,

dióféléket, zellerszármazékot, mustárt, szezámmagot, kén-dioxidot

és csillagfürtlisztet tartalmazó anyagot használhatnak fel!

39,8x29,8x20,9

Allergének

Termék EAN kód

Karton méret (cm*cm*cm)

Tápanyagtáblázat
%RI*

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA

1905 90 70 

18%

24 óra

Logisztikai adatok
428

Termék adatok

Raklap tömeg (kg)

kg / kartonNyers tömeg (g)

Tömeg elkészítve (g)

Méret (cm x cm)

Eltarthatóság fagyasztva  -18°C-on 

tárolva

4,0 x 5,0

270 nap

Cikkszám: 

Felhasználási javaslat

Leírás
Előkelesztett, gyorsfagyasztott leveles tészta sós karamellás töltelékkel

Összetevők

2022.04.21TERMÉKLAP

MINIT MINI SÓS KARAMELLÁS FALAT

A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!  

Transzzsírsav tartalom:  ˂ 2 g / 100 g zsír.

A süteményeket fagyott állapotban sütőlemezre tesszük és 180°C-on 13-15

percig sütjük.

Szénhidrát                                       

amelyből cukrok                              

Fehérje                                           

Só                                                   

8,0 g

54 g

22 g

5,6 g

0,7 g

amelyből telített zsírsavak                  

sós karamellás töltelék 30 % [glükóz-fruktóz szirup, víz, cukor, módosított keményítő, növényi zsír (pálma), karamell szirup 3 % (víz,

cukor), stabilizátorok (cellulóz, enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz), só, TEJSZÍNPOR, emulgeálószer: zsírsavak mono- és

digliceridjei, szinezék: karamell; aromák, savanyúságot szabályozó anyag: borkősav, tartósítószer: kálium-szorbát], BÚZALISZT, víz,

margarin [növényi zsírok (pálma), növényi olaj (repce, napraforgó), víz, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitinek; só,

tartósítószer: szorbinsav; aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, színezék: karotinok], cukor, szórás 1 % (rizsliszt,

csökkentett zsírtartalmú kakaópor), BÚZAGLUTÉN, élesztő, sütőipari keverék (BÚZAGLUTÉN, BÚZALISZT, emulgeálószer: zsírsavak

mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei, stabilizátor: guargumi, lisztkezelő szer: aszkorbinsav), só, módosított

keményítő, TEJFEHÉRJÉK, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei     

Karton / raklap


