
A felengedett terméket újrafagyasztani tilos!  

változóKarton EAN kód

39*30*14,6

Allergének

Fontos tudnivaló

Karton méret (cm*cm*cm)

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára. 

(8400 kJ / 2000 kcal)

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

17

8

9

11

43

15

29

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA

19 059 060

18%

1930/463

29

Energia kJ / kcal

Zsír 

5 413 476 957 382

Karton bruttó tömege (kg)

270

88

Termék adatok

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

 db / kartonNyers tömeg (g)

Tömeg elkészítve (g)

Tészta / töltelék arány (g)

Eltarthatósági idő: -18 oC-on, 

mélyfagyasztott tárolás mellett

CSOKOLÁDÉS FÁNK:Tészta ((liszt (BÚZA), növényi olajok és zsírok (pálma,repce), ivóvíz, dextróz, élesztő, cukor, SZÓJAliszt, só,

emulgeálószer (zsírsavak mono és digliceridjei, nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-

észterei, térfogatnövelő szer (difoszfátok, nátrium-karbonátok), fölözött TEJpor, tejsavópor (TEJ)), Töltelék (cukor, növényi olajok és

zsírok (repce), zsírszegény kakaópor (9,5 %), fölözött TEJpor, kakaómassza (4%), MOGYORÓ, TEJCUKOR (TEJ), emulgeálószer

(SZÓJAlecitinek)), Bevonat (cukor, növényi olajok és zsírok (pálma, kókusz, shea, repce, napraforgó), zsírszegény kakaópor (12,5%),

tejsavópor (TEJ), TEJCUKOR (TEJ), aroma, színezék (titán-dioxid), emulgeálószer (SZÓJAlecitinek))

Karton / raklap

3,0

2017.02.23TERMÉKLAP

VANDEMOORTELE TÖLTÖTT FÁNK 

CSOKOLÁDÉ ÍZŰ TÖLTELÉKKEL 68 g
Cikkszám: 12063

Fagyasztott, készre sütött, csokoládé ízű töltelékkel (22%) töltött, kakaós 

alapú étcsokoládé bevonómasszába (10%) mártott és fehér bevonócsíkokkal 

(3%) díszített kelt tészta.

Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, szója,

mogyoró, diófélék, vagy azok származékai is feldolgozásra

kerülnek.

Átlagos tápérték 100 g termékben

Felhasználási javaslat

Leírás

Tápanyagtáblázat

Összetevők

%RI*

Logisztikai adatok
36-

68 g

-

12 hónap

2 nap

amelyből telített zsírsavak                  

Kicsomagolás előtt 90-120 percig szobahőmérsékleten hagyja a terméket

felengedni! Ha a termék felengedett, távolítsa el a műanyag fóliát! 

Szénhidrát                                       

amelyből cukrok                              

Fehérje                                           

Só                                                   

13

43

22

5,9

0,84



Szénhidrát                                       

amelyből cukrok                              

Fehérje                                           

Só                                                   

12

46

26

4,6

0,81

Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, szója,

mogyoró, diófélék, vagy azok származékai is feldolgozásra

kerülnek.

Átlagos tápérték 100 g termékben

Felhasználási javaslat

Leírás

Tápanyagtáblázat

Összetevők

%RI*

Logisztikai adatok
36-

68 g

-

12 hónap

2 nap

amelyből telített zsírsavak                  

Kicsomagolás előtt 90-120 percig szobahőmérsékleten hagyja a terméket

felengedni! Ha a termék felengedett, távolítsa el a műanyag fóliát! 

EPRES FÁNK:Tészta ((liszt (BÚZA), növényi olajok és zsírok (pálma,repce,), ivóvíz, dextróz, élesztő, cukor, SZÓJAliszt, só,

emulgeálószer (zsírsavak mono és digliceridjei, nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-

észterei, térfogatnövelő szer (difoszfátok, nátrium-karbonátok), fölözött TEJpor, tejsavópor (TEJ)), Töltelék (cukor, eperpüré, glükóz

szirup, ivóvíz, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, tartósítószer (kálium-szorbát), sűrítőanyag (pektinek), Bevonat (cukor,

növényi olajok és zsírok (pálma, kókusz), TEJCUKOR (TEJ), tejsavópor (TEJ), színezékek (titán-dioxid, betanin), emulgeálószer

(SZÓJAlecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), ízesítőanyag)

Karton / raklap

3,0

2017.02.23TERMÉKLAP

VANDEMOORTELE TÖLTÖTT FÁNK 

EPER ÍZŰ TÖLTELÉKKEL 68 g
Cikkszám: 12063

Fagyasztott, készre sütött, eper (6,5%) ízű töltelékkel (22%) töltött, fehér 

bevonókeverékbe (10%) mártott és rózsaszínű bevonócsíkokkal (3%) 

díszített kelt tészta 

5 413 476 957 382

Karton bruttó tömege (kg)

270

88

Termék adatok

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

 db / kartonNyers tömeg (g)

Tömeg elkészítve (g)

Tészta / töltelék arány (g)

Eltarthatósági idő: -18 oC-on, 

mélyfagyasztott tárolás mellett

20

31

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA

19 059 060

18%

1685/403

22

Energia kJ / kcal

Zsír 

A felengedett terméket újrafagyasztani tilos!  

változóKarton EAN kód

39*30*14,6

Allergének

Fontos tudnivaló

Karton méret (cm*cm*cm)

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)

Tárolás és szállítás
Tárolási és szállítási hőmérséklet -18 °C.
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A felengedett terméket újrafagyasztani tilos!  

változóKarton EAN kód

39*30*14,6

Allergének

Fontos tudnivaló

Karton méret (cm*cm*cm)

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 

(8400 kJ / 2000 kcal)

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

26
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60
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33

Eltarthatóság elkészítve

Vámtarifaszám

ÁFA

19 059 060

18%

1699/407

23

Energia kJ / kcal

Zsír 

5 413 476 957 382

Karton bruttó tömege (kg)

270

88

Termék adatok

Raklap tömeg (kg)

Termék EAN kód

 db / kartonNyers tömeg (g)

Tömeg elkészítve (g)

Tészta / töltelék arány (g)

Eltarthatósági idő: -18 oC-on, 

mélyfagyasztott tárolás mellett

VANÍLIÁS FÁNK:Tészta ((liszt (BÚZA, növényi olajok és zsírok (pálma,repce), ivóvíz, dextróz, élesztő, cukor, SZÓJAliszt, só,

emulgeálószer (zsírsavak mono és digliceridjei, nátrium-sztearoil-2-laktilát, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-

észterei, térfogatnövelő szer (difoszfátok, nátrium-karbonátok), fölözött TEJpor, tejsavópor (TEJ)), Töltelék (glükóz szirup, ivóvíz, cukor,

dextróz,növényi olajok és zsírok (pálma), teljes TEJpor,fölözött TEJpor, sűrítőanyagok (pektinek, nátrium-alginát), módosított keményítő,

színezékek (karotinok, titán-dioxid), aroma, tartósítószer (kálium-szorbát), só, kivonatolt vaníliabab-őrlemény), Bevonat (cukor, növényi

olajok és zsírok (pálma, kókusz,shea,repce,napraforgó), tejsavópor (TEJ), színezékek (titán-dioxid, betanin), emulgeálószer

(SZÓJAlecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), ízesítőanyag)

Karton / raklap

3,0

2017.02.23TERMÉKLAP

VANDEMOORTELE TÖLTÖTT FÁNK 

VANÍLIA ÍZŰ TÖLTELÉKKEL 68 g
Cikkszám: 12063

Fagyasztott, készre sütött, vanília ízű töltelékkel (25,5%) töltött, fehér 

bevonókeverékbe (10%) mártott és kakaó alapú, ét bevonócsíkokkal (2,5%) 

díszített kelt tészta. 

Figyelem! A termék olyan üzemben készül, ahol tej, tojás, szója,

mogyoró, diófélék, vagy azok származékai is feldolgozásra

kerülnek.

Átlagos tápérték 100 g termékben

Felhasználási javaslat

Leírás

Tápanyagtáblázat

Összetevők

%RI*

Logisztikai adatok
36-

68 g

-

12 hónap

2 nap

amelyből telített zsírsavak                  

Kicsomagolás előtt 90-120 percig szobahőmérsékleten hagyja a terméket

felengedni! Ha a termék felengedett, távolítsa el a műanyag fóliát! 

Szénhidrát                                       

amelyből cukrok                              

Fehérje                                           

Só                                                   

12

45

23

4,9

0,85


