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Pozor! Produkt bol vyrobený v závode, ktorý spracováva aj mlieko, 

vajcia, horčicu, sezamové semienka, sóju, arašidy, orechy a ich 

deriváty.

Priemerná výživová hodnota v 100 g výrobku

1308 / 311

7,8 g

Návod na prípravu

Popis
Dezertné guľky zo sušienok, obalené v strúhanom kokose, plnené višňami.

365 dní

Pomer cesta / plnky (g) 24 / 6

RÝCHLOZMRAZENÁ 

Tabuľka výživových hodnôt

Zloženie

VIŠŇOVO-KOKOSOVÁ GULIČKA , 30 g

%RI*

Tovarové číslo: 11754

Hmotnosť v surovom stave (g)

Logistické údaje
630 kg / kartón

Rýchlozmrazenené výrobky po vybratí z balenia necháme výrobky60-65 min.

rozmraziť v izbovej teplote, po rozmazení ich je možné konzumovať.

Sušienky [PŠENIČNÁ MÚKA, kryštálový cukor, palmový tuk, kypriace látky (hydrogenuhličitan sodný hydrogenuhličitan amónny), kuchynská

soľ, aróma, farbivo (karamel), antioxidanty (kyselina vínna, DISIRIČITAN DRASELNÝ], višňová plnka (19%) [vykôstkované višne (72%),

kryštálový cukor, modifikovaný škrob], marhuľový lekvár[marhuľové pyré, jablčná dužina, kryštálový cukor, pitná voda, zahusťovadlo

(pektín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), konzervačná látka (sorban draselný), aróma, farbivo (paprikový extrakt)], práškový cukor,

margarín[rastlinné oleje a tuky (palmový), pitná voda, jedlá soľ, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), kyselina (kyselina

citrónová)], pitná voda, strúhaný kokos (3%), kakaový prášok, aróma, instantná kávová zmes [instantná káva instantná čakanka]

Kartón / paleta

6,3

5 999 505 837 547

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

649

99

Údaje produktu

z toho cukry 

Energetická hodnota kJ / 

kcal

Trvanlivosť v mrazenom stave 

pri teplote -18°C

72 hodín

19059070

Trvanlivosť pri skladovaní v 

chladničke pri +2°C-+5°C v 

rozmrazenom stave 

Číslo colnej tarify

54,7 g 21

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú osobu 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Soľ 

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

44

6

4

40,0 g

0,25 g

3,2 g

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

z toho nasýtené mastné 

kyseliny 

5,0 g 25

16

11

Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte! 

Potvrdzujeme, že suroviny používané spoločnosťou Tatár Pékség Kft. a nami vyrábané produkty nie sú geneticky modifikované

(sú bez GMO). Obsah transmastných kyselín: ˂ 2 g / 100 g tuku.

20% premenlivýEAN kód kartónu

24,5*13,5*38

Alergény

Tuky 

Dôležitá informácia

DPH

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

Sacharidy 

Bielkoviny 


