
Fontos tudnivaló
A felengedett terméket újra fagyasztani Tilos!  

Igazoljuk, hogy a Tatár Pékség Kft. által felhasznált alapanyagok, és az általunk gyártott termékek génmanipuláció (GMO) 

mentesek. Transzzsírsav tartalom:  ˂ 2 g / 100 g zsír.
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Allergének
Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, mustár,

szezámmag, szója, mogyoró, diófélék vagy azok származékai is

feldolgozásra kerülnek.

Tárolás és szállítás
Tárolási és szállítási hőmérséklet -18°C.

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)
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Zsír (g)

amelyből telített zsírsavak (g)

Szénhidrát (g)

amelyből cukrok (g)

Fehérje (g)

Só (g)

Tápanyagtáblázat
Átlagos tápérték 100 g termékben %RI*

Energia (kJ / kcal) 1171 / 282 14

4,3

451

5 999 505 833 716

változó

38*24,5*13,518%

kg / karton

Karton / raklap

Karton bruttó tömege (kg)

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

Karton EAN kód

Karton méret (cm*cm*cm)

20-22

4,5*4

183 nap

12 óra

19 059 080

Méret (cm x cm)

Eltarthatóság fagyasztva -18°C-on 

tárolva

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA

Tömeg elkészítve (g)
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Pizzás töltelékkel töltött leveles tésztából készült apró sütemény.

Felhasználási javaslat
A süteményeket fagyott állapotban sütőlemezre tesszük és 190-200°C-on 11-

13 percig sütjük. A sütés elején gőzzel telített sütőtér ajánlatos.

Összetevők
BÚZALISZT, pizzás töltelék (22%) {lecsókolbász [sertéshús (50%), csontokról mechanikusan lefejtett baromfihús, gyártási szalonna,

ivóvíz, sertésbőrke, étkezési só, SZÓJAFEHÉRJE, keményítő, dextróz, stabilizátor (polifoszfátok), fűszerpaprika, antioxidáns (nátrium-

eritroaszkorbát), ízfokozó (nátrium-glutamát), színezék (kárminsav), tartósítószer (nátrium-nitrit)], ketchup [ivóvíz, sűrített paradicsom,

kristálycukor, ételecet, étkezési só, étkezési sav (citromsav), keményítő, tartósítószer (nátrium-benzoát), aroma], ivóvíz, vöröshagyma

kocka, sűrített paradicsom, módosított keményítő, fűszerek, étkezési só, darált fokhagyma}, margarin [növényi zsír (pálma), ivóvíz,

emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, nátrium-citrátok), étkezési só], ivóvíz,

félzsíros SAJT, TOJÁSLÉ, kristálycukor, élesztő, sütőipari keverék [BÚZAGLUTÉN, BÚZAMALÁTALISZT, emulgeálószerek (zsírsavak

mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, repcelecitin), stabilizátor (guargumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz),

kristálycukor, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), lisztkezelő szer (aszkorbinsav)], étkezési só, ételecet, sütőipari keverék

[növényi zsírok (pálma, pálmamag változó arányban), repceolaj, kristálycukor, ivóvíz, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei)]

Termék adatok Logisztikai adatok
Nyers tömeg (g) 25

Leírás

TERMÉKLAP 2018.01.05

 GYORSFAGYASZTOTT, ELŐKELESZTETT

PIZZÁS FALAT 25 g
Cikkszám: 11371


