McCain Portugal, Lda.
Rua Cesaltina Fialho Gouveia, n°703
Sala 14-16 2645-038 Alcabideche, Cascais

Tel: (+351) 21 4812330
Fax (+351) 21 4812339
www.mccain-foodservice.pt

HAMBURGUER DE VEGETAIS
Código de produto: 61585
Uma deliciosa mistura de vegetais com uma cobertura panada temperada e
crocante em forma de hamburger. Pré-fritos e ultracongelados.
Ingredientes: Vegetais (60%) (Batata frita (batata, óleo de girassol),
cenouras, batatas desidratadas, bróculos, couve flor, milho doce, feijão
verde, cebola, pimentos verdes e vermelhos], água, óleo de girassol, pão
ralado, cobertura [farinha de trigo, amido de batata, amido de trigo
modificado, sal], tempero [sal, maltodextrina, pimenta branca, extracto de
levedura, farinha de mostarda, cebola em pó, óleo de colza, agente
acidificante: ácido cítrico)
Alérgenos: Contém glúten e sementes de mostarda.

Informação nutricional (por 100 g de produto congelado)
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g) de las cuales
- Saturadas
- Mono insaturadas
- Poliinsaturadas

Conservacão

727/173
5
1,7
2,5
0,6

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

27
2
5
2,5
0,75

-18°C durante 18 meses

Modo de preparação
Aquecer o óleo a 175 ºC e fritar o produto durante 5-6 minutos. Escorrer e servir.
Aquecer o forno a 220 ºC. Espalhar o produto sobre o tabuleiro numa só camada e cozinhar
durante 20-25 minutos até obter um produto crocante, virando com frequência.
Para obter um excelente resultado, cozinhe o produto congelado seguindo as recomendações de tempo e temperatura. Cozinhar
sempre até obter um tom dourado e um produto crocante. Não sobrecozinhar. Quando preparar pequenas quantidades, reduza
o tempo de preparação.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Código Intrastat: 21039090
Emb. Secundária:

Emb. primária:

Polietileno

Peso líquido:
Dimensões:
Código EAN:

1,140 kg
250 L x 360 Al mm
8710438043556

Peso líquido:
Dimensões:
Código EAN:

Cartão canelado
3 x 1,140 = 3,420 Kg
336 C x 206 L x 139 Al mm
8710438043563

Pallet Europallet (madera)
Peso líquido:
Dimensões:
Código EAN:
Ex. validade:

492 Kg
120 C x 80 L x 182 Al cm
Mês
03

Fecha de revisión: 27/03/18

Ano
2017

Composição:
Nº caixas:
Peso bruto:

12 caixas / capa x 12 capas
144 caixas
544 kg

Ex código Lote Frabrica Día Mês Ano Hora
B
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