Broccoli & Cheese Nuggets
N.º do artigo: 8427300
Descrição de venda:

Preparado de queijo fundido e brócolis numa massa de assar,
crocante, précozido ao forno, congelado.

Ingredientes:

preparado de QUEIJO fundido (33 %) (QUEIJO; água; MANTEIGA;
albumina de LEITE; soro de LEITE em pó; amido modificado; sais de
fusão: polifosfatos, citratos de sódio; sal de cozinha; espessante:
farinha de semente de alfarroba, goma de guar; corante: E160c,
E160a; gelificante: carragenina), água, brócolos (12 %), farinha de
TRIGO, NATA, amido, amido de TRIGO, óleo vegetal (colza,
girassol), farinha de arroz, sal de cozinha, farinha de milho,
AGLUTINANTE de TRIGO, dextrose, levedantes (difosfatos,
carbonatos de sódio), levedura, extracto de especiarias, soro de
LEITE doce em pó, especiarias, estabilizador (goma de xantana)

Descrição do produto:

Legumes inclusivos: Sob a cobertura dourada em polme, escondese
brócolo estaladiço em queijo cremoso. Um popular snack Finger Food
que não é apenas para crianças, préfrito!
— Polme estaladiço
— Brócolo fresco
— Suave snack

Estado:
Categoria dietética:
Dimensões, congeladas:
Peso da unidade:

précozinhado
halal, sem álcool, vegetariano
aprox. (C x L x A)

Marca de identidade:

nicht erforderlich / not required

EAN  unidade de vendas:
EAN  embalagem exterior:
Número da pauta aduaneira:

4004074130515
4004074030518
19059080

Prazo mínimo de validade:
450 dias
Prazo de validade restante na entrega:
120 dias
Condições de armazenamento:
Transporte e armazenamento com 18 °C.; não voltar a congelar,
depois de descongelado
Unidades da embalagem exterior:
Línguas na embalagem:

3 x 1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 48  53 unidades)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Embalagem exterior:

1 x caixa (papelão), 298 mm x 198 mm x 166 mm, 224 g
1 x etiqueta em cartão (papel), 180 mm x 120 mm, 2 g

Unidades de venda de
embalagens:

3 x saco (filme impresso LDPE), 230 mm x 35 mm x 280 mm, 14 g
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Broccoli & Cheese Nuggets
N.º do artigo: 8427300
Peso líquido

Peso bruto

Por unidade de venda:

1 kg

1.014 kg

Por embalagem exterior:

3.00 kg

3.268 kg

Caixas por camada:
Caixas por palet:
Peso bruto da palete:
Altura da palete:

16
160
542.88 kg
1810 mm

Recomendação de preparação:

Prepare o produto sem deixar descongelar. Atenção: O produto pode
estar muito quente. O tempo de preparação pode variar e depender
da potência do equipamento.
Forno: 180 °C 8  10 min., préaquecido
Merrychef 230V:
5 unidades, 01:55 min.,
250 °C, 100 % velocidade do ventilador, 20 % microondas
15 unidades, 02:25 min.,
250 °C, 100 % velocidade do ventilador, 22 % microondas
Merrychef 380V:
5 unidades, 01:50 min.,
250 °C, 100 % velocidade do ventilador, 13 % microondas
15 unidades, 02:10 min.,
250 °C, 100 % velocidade do ventilador, 18 % microondas
Cozedor combinado (seco): 230 °C ca. 04:30 min.
Fritadeira: 175 °C 2:40  3:00 min.

Valores nutritivos: 100 g contém em média:
Energia [kJ /kcal]:
Lípidos [g]:
dos quais ácidos gordos saturados [g]:
Hidratos de carbono [g]:
dos quais açúcares [g]:
Proteínas [g]:
Sal [g]:
Fibra [g]:

1015 / 243
13
6.8
24
1.1
7.4
1.5
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Broccoli & Cheese Nuggets
N.º do artigo: 8427300
Datos bacteriológicos:
E. coli
Enterobacteriaceae
Germes aeróbicos mesófilos
Listeria monocytogenes
S. aureus
Salmonella

< 100 CFU/g
< 1000 CFU/g
< 100000 CFU/g
< 100 CFU/g
< 100 CFU/g
não rastreável em 25 g
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Broccoli & Cheese Nuggets
N.º do artigo: 8427300
Informação sobre alergénios:
Alergénios
Cereais que contêm glúten e produtos à base
destes cereais
Crustáceos e produtos à base de crustáceos
Ovos e produtos à base de ovos
Peixes e produtos à base de peixe
Amendoins e produtos à base de amendoins
Soja e produtos à base de soja
Leite e produtos à base de leite (incluindo
lactose)
Frutos de casca rija e produtos à base destes
frutos
Aipo e produtos à base de aipo
Mostarda e produtos à base de mostarda
Sementes de sésamo e produtos à base de
sementes de sésamo
Dióxido de enxofre e sulfitos ( >10 mg/kg ou 10
mg/l, SO2)
Tremoço e produtos à base de tremoço
Moluscos e produtos à base de moluscos
+ = contido /  = não contido

Composição
+





+

amido de trigo, glúten de trigo, farinha de
trigo

proteína do leite, queijo, nata, soro de leite
em pó, manteiga









Declaração de OGM:
O produto não está sujeito a rotulagem obrigatória em conformidade com o Regulamento 1829/2003/CE
da UE e 1830/2003/CE sobre a rotulagem e rastreabilidade de alimentos geneticamente modificados
para a alimentação humana e animal.
A composição e rotulagem do produto obedecem aos requisitos legais aplicáveis na Alemanha e na UE.
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