Słodkości /Croissanty nadziewane

Croissant z szynką i serem
Kod produktu: 23784

Oryginalny croissant na słono, czyli w wersji
wytrawnej. Klasyczny croissant nadziewany
plasterkiem szynki i aromatycznym serem
Maasdamer. Posypany wiórkami sera.

Rozmroź, Dopiecz i Podaj
Wprost z zamrażalnika włoży ć do pieca wstępnie
nagrzanego do temp. 170 – 190ºC (piec
konwekcyjny). Piec przez 21 minut. Piece różnią
się od siebie, dlatego należy regulować czas
pieczenia, a nie temperaturę. Przed podaniem
wypiek powinien ostygnąć. Dobre wyniki można
uzyskać rozmrażając wyrób przed pieczeniem
przez około 15 minut.

EAN
Masa sztuki
Sztuk / zgrzewka
Sztuk / karton
Zgrzewka / karton

5413056033703
95 g
24
48
2

karton / paleta
80
Termin przydatności 9 miesięc y
Przechowywanie
Przechowywać w temp. -18ºC.
Inny sposób przechowywania,
(np. lodówka) może wpłynąć
niekorzystnie na świeżość
croissantów i ich walory
smakowe. Produkt po
rozmrożeniu nie nadaje się do
ponownego zamrożenia.
Kraj pochodzenia
BE

Składniki
Ciasto: (mąka PSZENNA, woda, olej palmowy, drożdże, cukier, olej rzepakowy, gluten PSZENNY, masło (MLEKO), sól,
emulgator: E471, regulator kwasowości: E330, aromat naturalny, drożdże suszone, środek do przetwarzania mąki:
E300, enzymy, JAJA). Nadzienie: ((8,4%) szynka gotowana, woda, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowy, sól,
zioła, ekstrakt drożdży, aromat dymu wędzarniczego, stabilizatory: E407, E451, przeciwutleniacz: E316, regulator
kwasowości: E325, (7,4%) nadzienie serowe (woda, ser (1,8%), olej rzepakowy, MLEKO pełne w proszku, serwatka
w proszku (MLEKO), MLEKO odtłuszczone w proszku, białka MLEKA w proszku, modyfikowana skrobia
ziemniaczana, skrobia PSZENNA, proszek JAJECZNY, aromat, syrop glukozowy, mąka PSZENNA, sól, błonnik
PSZENNY, ser w proszku (MLEKO), hydrolizowane białka roślinne (SOJA), stabilizatory: E412, E415, ekstrakt
drożdży, kwasy: E270, E330, aromat naturalny, przyprawy, drożdże). Dekoracja: ( (3,2%) ser tarty (MLEKO) (
MLEKO, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, barwnik: E160a, skrobia ziemniaczana). Może zawierać
ORZECHY.

Wartości odżywcze na 100g
Energia
Kcal
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nascycone

1303kJ
311kcal
17g
9g

Węglowodany

31g

w tym cukry

3,2g

Błonnik

1,4g

Białko

8,7g

Sól

1,3g

