
Dôležitá informácia
Rozmrazený výrobok nikdy znovu nezmrazujte!  
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Alergény

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

mlieko, vajcia, sóju, arašidy, sezamové semienka, rôzne druhy

orechov alebo ich deriváty.

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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Tuky (g)

z toho nasýtené mastné 

kyseliny (g)Sacharidy (g)

z toho cukry (g)

Bielkoviny (g)

Soľ (g)

Tabuľka výživových hodnôt
Priemerná výživová hodnota v 100 g 

výrobku

%RI*

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1333 / 276 16

2

192

5 941 475 005 365

premenlivý

28,5 * 26 * 2020%

ks/kartón

Kartón/paleta

Brutto hmotnosť kartónu (kg)

Hmotnosť palety (kg)

EAN kód produktu

EAN kód kartónu

Rozmery kartónu (cm*cm*cm)

70

-

180 dní

3 dní

19 059 070

Rozmery (cm x cm)

Trvanlivosť v mrazenom stave pri 

teplote -18 °C

Trvanlivosť po príprave

Číslo colnej tarify

DPH

Hmotnosť po príprave (g)

25

96

Pečené šišky plnené kakaovo-arašidovým krémom.

Návod na prípravu
Pečivo vyberieme z obalu a necháme pri izbovej teplote cca 60 minút

rozmraziť, následne je pripravený na konzumáciu.

Zloženie
Cesto (70 %): 

PŠENIČNÁ MÚKA, pitná voda, droždie, cukor, SUŠENÁ SRVÁTKA, PŠENIČNÝ LEPOK, VAJEČNÝ ALBUMÍN, kuchynská soľ,

palmový olej, emulgačné činidlá (SÓJOVÝ LECITÍN, estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou mono- a

diacetylvínnou, mono- a diglyceridy mastných kyselín), regulátory kyslosti (difosforečnany, uhličitany sodné), arómy, SÓJOVÁ

MÚKA, látka na zlepšenie vlastností múky (kyselina askorbová, L-cysteín), enzýmy, farbivo (beta-karotén), stabilizátory (guarová

múka, fosforečnan vápenatý), kyselina (kyselina citrónová), etanol, konzervačná látka (benzoan sodný).

Plnka (30%):

Cukor, rastlinné oleje (slnečnicový, palmový), kukuričný škrob, nízkotučný kakaový prášok, SUŠENÁ SRVÁTKA, ORIEŠKOVÁ

HMOTA (4 %), emulgátor (SÓJOVÝ LECITÍN), kakaové maslo, aróma.

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

Popis

PRODUKTOVÝ LIST 23.01.2018

 RÝCHLOZMRAZENÉ PEČENÉ ŠIŠKY

PLNENÉ ARAŠIDOVÝM KRÉMOM 70g
Tovarové číslo: 12214


