
Dôležitá informácia
Rozmrazený výrobok znovu nezmrazujte!  
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Alergény

.

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

* Referenčná hodnota príjmu pre priemernú dospelú 

osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
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Tabuľka výživových hodnôt
Priemerná výživová hodnota v 100 g 

výrobku

%RI*

Energetická hodnota (kJ / kcal) 1566/382 19

4,1

250

5 998 749 701 256

premenlivý

37,7*26*11,520%

ks / kartón

Kartón / paleta

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

EAN kód kartónu

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

16-17X3

6 mesiacov

19 059 080

Rozmery (cm x cm)

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

teplote -18 °C

Trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

Hmotnosť po príprave (g)

30

81

Rýchlozmrazené pečivo z lístkového cesta s údenou klobásou, nekysnuté

Návod na prípravu
Návod na prípravu: pred pečením necháme pečivo 15-20 minút pri izbovej

teplote rozmraziť, a potom pečieme 15-20 minút v peci predhriatej na 190-

200°C.

Pred pečením NENECHÁVAJTE KYSNÚŤ!

Zloženie
PŠENIČNÁ múka, údená klobása 25% (bravčové mäso, bravčová slanina, soľ, cesnak, paprika ročná, paprika pálivá, kmín), voda,

margarín-ťažný (rastlinné tuky, rastlinné oleje (palmový, repkový, slnečnicový v premenlivom pomere), pitná voda, kuchynská soľ,

emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín, kyselina: kyselina citrónová, aróma, farbivo: karotén), margarín na pečenie (rastlinné

oleje a tuky (palmový, repkový, slnečnicový v premenlivom pomere), pitná voda, kuchynská soľ, emulgátor: mono- a diglyceridy

mastných kyselín, kyselina: kyselina citrónová, aróma, farbivo: karotény), droždie, vákuová soľ, sušené MLIEKO odtučnené, vitálny

PŠENIČNÝ lepok, pekárska prídavná látka (PŠENIČNÝ lepok, PŠENIČNÁ múka, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín,

múku upravujúca látka: kyselina askorbová, enzýmy), cukor, jedlý olej (slnečnicový), ocot, celé tekuté VAJCIA

Údaje produktu Logistické údaje
Hmotnosť v surovom stave (g) 120

Popis
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PEČIVO S ÚDENOU KLOBÁSOU OD NÉMETPÉK, RÝCHLOZMRAZENÉ 

Tovarové číslo:12129


