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BOLINHAS DE FRANGO ORIENTAL
Código de produto: 1000005329
Bolinhas de carne de frango com um crocante panado e recheias de molho de
chile doce. Pré-fritas e ultracongeladas.
Nº de peças: 53/59 uds /Kg
Ingredientes: Filete de frango (30%), água, pão ralado (11%), óleos vegetais
(palma, colza), molho de chile doce (9,5%) (água, açúcar, ketchup (pasta de
tomate, xarope de glicose e frutose, vinagre, amido modificado, sal, açúcar),
amido modificado, vinagre, xarope de gengibre (açúcar, água, extrato de
gengibre, sal), óleo de girassol, sambal (pimento vermelho, sal), molho de soja
(água, soja, trigo, sal), sal, alho, cebola, espessante: E464, gelatina de vitela,
ervas e especiarias, xarope de glicose, corante: extrato de colorau), colagénio
de frango, panado (farinhas (arroz, trigo), dextrina, amido modificado, sal,
levedantes: E450 e E500, estabilizante: goma xantana, dextrose, extrato de
especiarias), proteína de soja concentrada, sal, soro em pó, amido modificado,
farinha de trigo, emulsionantes: E450, E451 e E452, aroma natural (contém
aipo), dextrose.
Alergénios: Contém glúten, soja, aipo e produtos lácteos

Informação nutricional (para 100 g de produto congelado)
Energia (kJ/kcal)
Gorduras (g) das quais
- Saturadas
- Mono-insaturadas
- Poli-insaturadas
Conservação

946/227
14
3

Hidratos de carbono (g) dos quais
- Açúcares
Fibra (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

12
0,6
0,4
13
1

-18°C por 12 meses

Instruções para cozinhar
Aqueça o azeite a 175 ºC, cozinhe ½ cesta de produto por 3 minutos e 30 seg.
Para obter um excelente resultado, cozinhe o produto de acordo com as recomendações de tempo e temperatura. Quando preparar pequenas
quantidades, reduza o tempo de prepração.

Dados Logísticos
Embalagem primária:
Peso líquido:
Dimensões:
Código EAN:

Código Intrastat: 16023290
Polietileno
Embalagem
secundária:
1 Kg
Peso líquido:
315 largura x 495
Dimensões:
comprimento
8710438107623
Código EAN:

Papelão corrugado
6 x 1 = 6 Kg
398 comprimento x 265
largura x 170 Al mm
8710438107630

Pallet Europallet (madeira)
540 Kg

Peso líquido:

1.200 comprimento x 800
largura x 185

Dimensões:
Código EAN:
Ex. Validade:

Composição
Nº caixas:
Peso bruto:

Mês
03

Data de revisão: 05/05/17

Ano
2017

Ex. código
Lote

9 caixas / camada x 10
camadas
90 caixas
592 kg
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