Chrumkavé zemiakové plátky
Zemiakové plátky v tvare V so šupkou
v chrumkavom obale, predsmažené
a hlbokozmrazené.

FRY'N DIP
#CRISPERS

Zloženie

#CRISPERS

Zemiaky, slnecnicový olej, obal (5 %):
modifikovaný zemiakový škrob, ryžová múka,
hrachový dextrín, hrachová vláknina,
kypriace látky (E450, E500), výtažok z kurkumy,
zahustovadlo (E415), sol.
SKLADOVANIE
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MESIACOV
od dátumu výroby

Nutričná hodnota

Logistické informácie

PRIEMER
NA EKVIVALENT 100 G
MRAZENÉHO VÝROBKU

MRAZENÝ
VÝROBOK

VÝROBOK
PRIPRAVENÝ
VO FRITÉZE

Energia (kJ/kcal)

752/180

937/225

Tuky (g)
z toho:

7,5

12,5

Nasýtené mastné kyseliny (g)

0,8

Císlo výrobku

1000005700

VNÚTORNÉ BALENIE

VRECKO

Cistá hmotnost

2,5 kg

Rozmery (mm)

738 (š) × 480 (v)

EAN

8710438110524

VONKAJŠIE balenie

Kartón

Obsah

4 × 2,5 kg = 10 kg

Rozmery (vonkajší priemer, mm)

396 (d) × 263 (š) × 292 (v)

EAN

8710438110531

Paleta

Europaleta

Pocet kartónov na vrstvu

9

Mononenasýtené
mastné kyseliny (g)

3,0

Polynenasýtené
mastné kyseliny (g)

3,7

Sacharidy (g)
z toho:

24,0

24,0

Cukry (g)

0,8

0,8

Pocet vrstiev na paletu

6

Pocet kartónov na paletu

54

Vláknina (g)

3,0

3,0

Bielkoviny (g)

2,5

2,5

Sol (g)

0,3

0,1

V závislosti od oleja používaného v reštaurácii

Cistá hmotnost (kg)

540

Hrubá hmotnost (vrátane palety, kg)

583,6

Rozmery (vrátane palety, mm)

1 200 (d) × 800 (š) × 1 902 (v)

EAN

8710438110548

#ŠTÝLOVÉ

#CHRUMKAVÉ

#INŠPIRATÍVNE

INOVATÍVNA PRÍLOHA , KTOR Á OŽIVÍ VÁŠ JEDÁLNY LÍSTOK
#CRISPERS

ŠTÝLOVÝ VZHĽAD
ktorým sa môžete okamžite pochváliť
na svojom instagrame

# inovatívny tvar V
# s autentickou šupkou
# moderný vlnkový rez

#CHRUMKAVÉ
pravá chuť zemiakov v kombinácii
s výnimočne chrumkavými plátkami
# dokonale tenko nakrájané plátky
# jedinečný obal
# väčšie a viac vlniek

ZDROJ VAŠEJ
INŠPIRÁCIE
1 produkt
nespočetne veľa možností
# i n ov a t
147

31

VÝBORNÉ
VLASTNOSTI

e náplne
#kreatívn

ívna prí
l

#podávané zahorúca, zostanú dlhšie teplé
#praktické ako bežné hranolčeky:
príprava len 2 min 45 priamo z vrecka
#vynikajúce pokrytie taniera

#chutne

#k dipom
#zdieľanie

oh a

