BRIOSS 70g
Kypsä pakaste, L
me 20x70g
Tilausnumerot:
Tuote nro
Kesko
Meira Nova
Metro
Heino
Patu
EAN

258
20859801
1073972

110680
6416553002585

Käyttöohje:
Sulata huoneenlämmössä n. 2h. Poista kelmu välittömästi pakkasesta oton jälkeen, jotta
sulamiskosteus ei kondensoidu kuorrutteen päälle. Tarjoile!
Sulatettua tuotetta ei saa pakastaa uudelleen.
Paisto-ohje:
Ainesosat:
VEHNÄJAUHO, täyte [sokeri, VOI, KANANMUNA, rusina, muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaineet (E170 ja E327),
palmuöljy, sakeuttamisaine (E401), KANANMUNANVALKUAISJAUHE, dekstroosi, aromit, glukoosisiirappi, suola, väri (E160a)],
vesi, margariini [kasviöljy (palmu, rapsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola, happamuudensäätöaine (E330), aromi, Avitamiini, D-vitamiini], sokerikuorrute [sokeri, vesi, glukoosisiirappi, emulgointiaine (E471), sakeuttamisaineet (E406, E410)],
KANANMUNA, sokeri, hiiva, leivänparanne [VEHNÄJAUHO, VEHNÄGLUTEENI, emulgointiaine (E472e), kasviöljy (rapsi),
jauhonparanne (E300), entsyymi (VEHNÄ)], jodioitu suola, kardemumma

Ravintosisältö / 100g

Valmistusmaa: Suomi
Varastointi lämpötila: -18C°
Ruokavaliot: Laktoositon
Allergeenit
Sisältää: gluteeni, maito, kananmuna
Saattaa sisältää: soija, sinappi, seesami ja lupiini

Parasta ennen: 300pv -18C°

energiapitoisuus (kJ)

1349

energiapitoisuus (kcal)

322

rasva (g)

13,6

josta tyyd. (g)

2,2

hiilihydraatti (g)

48

josta sokeri (g)

14,5

proteiini (g)

4,8

suola (g)

0,5

Laatikon pakkaustiedot
Paino (g)

225

Lavatiedot

Pituus (mm)

400

Lava

FIN

Leveys (mm)

300

Ltk / lava

120

Korkeus (mm)

75

Lavakerrokset (me)

12

Ltk / lavakerros

10

Lavakorkeus (cm)

115

Materiaali
Kpl/ltk

Pahvi
20

Nettopaino (g)

1400

Nettopaino (kg)

168

Bruttopaino (g)

1650

Bruttopaino (kg)

223

Munkkimiehet Oy, Kauhakorvenkatu 30, 33720 Tampere, p.010 439 9060

Luotu
28.8.2018 Sli
Päivitetty 1.6.2020 Sli

VEHNÄJAUHO, täyte [sokeri, VOI, KANANMUNA, rusina, muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaineet (E170 ja
E327), palmuöljy, sakeuttamisaine (E401), KANANMUNANVALKUAISJAUHE, dekstroosi, aromit, glukoosisiirappi, suola,
väri (E160a)], vesi, margariini [kasviöljy (palmu, rapsi, kookos), vesi, emulgointiaine (E471), suola,
happamuudensäätöaine (E330), aromi, A-vitamiini, D-vitamiini], kuorrute [sokeri, vesi, glukoosisiirappi,
emulgointiaine (E471), sakeuttamisaineet (E406, E410)], KANANMUNA, sokeri, hiiva, leivänparanne [VEHNÄJAUHO,
VEHNÄGLUTEENI, emulgointiaine (E472e), kasviöljy (rapsi), jauhonparanne (E300), entsyymi (VEHNÄ)], jodioitu suola,
kardemumma
Saattaa sisältää pienen määrän SOIJJA, SINAPPIA, SEESAMIA ja LUPIINIA
VETEMJÖL, fylling [socker, SMÖR, ÄGG, russin, modifierad stärkelse, surhetsreglerande (E170, E327), palmolja,
förtjockningsmedel (E401), ÄGGVITSPULVER, dextros, arom, glukossirap, salt, värg (E160a)], vatten, margarin
[vegetabilisk olja (palm, rabs, kokos), vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, surhetsreglerande medel (E330), arom,
vitamin A, vitamin D], glasyr [socker, vatten, glukossirap, emulgeringsmedel (E471), förtjockningsmedel (E406, E410)],
ÄGG, socker, jäst, brödtillverkning [VETEMJÖL, VETEGLUTEN, emulgeringsmedel (E472e), vegetabilisk olja (raps),
mjölbehandkungsmedel (E300), enzym (VETE)], joderat salt, kardemumma.
Kan innehålla apår av SOJA, SENAP, SESAM och LUPIN

WHEAT FLOUR, filling [sugar, BUTTER, EGG, raisin, modified starch, regulatos (E170, E327), palm oil, thickener (E401),
EGG WHITE POWDER, dextrose, aroma, glucose syrup, salt, colour (E160a)], water, margarine [vegetable oil (palm,
rabs, coconut), water, emulsifier (E471), salt, acidity regulator (E330), aroma, vitamin A, vitamin D], glaze [sugar,
water, glucose syrup, emulsifier (E471), thickeners (E406, E410)], EGG, sugar, yeast, flour treatment agenet [WHEAT
FLOUR, WHEAT GLUTEN, emulsifier (E472e), vegetable oil (rapeseed), flour treating agent (E300), enzym (WHEAT)],
iodinated salt, cardamom.

Ota tuotteet pakkasesta. Sulata huoneenlämmössä n. 1 h ja tarjoile.
Ta produkter från frysen. Smält ca timmar i rumstemperatur och servera.
Take products from the freezer. Melt about 1 hours at room temperature and serve.
Poista muovit heti pakkasesta oton jälkeen. Sulata n. 2h huoneenlämmössä
Ta bort plasten genast efter produkten har tagits ur frysen. Tinas upp i rumstemperatur ca. 2h.
Take products from the freezer. Remove the plastic immediately after removing the product from the freezer. Melt
about 2 hours at room temperature and serve.
Vanilliinikreemi-rusina täytteinen wiener
Wienerbröd med vanillinkräm russin fylling
Puff pastry with vanillincream raisin filling

