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BOLINHAS DE FRANGO BBQ
Código de produto: 1000006873
Ternos bocadinhos de carne de frango com um crocante panado e recheias de
molho barbecue. Pré-fritas e ultracongeladas.
Nº de peças: 53-59 uds /Kg
Ingredientes: Frango (29,5%), água, óleos vegetais (palma, canola), molho de
churrasco defumado (9,5%) [água, kétchup (extrato de tomate, xarope de
glicose-frutose, vinagre, amido modificado, sal, açúcar), mistura de
churrasco (água, mel, pimentões, tomate, sal especiarias, açúcar, cebola,
vinagre, alho, maltodextrina, amido, pimenta, extrato de especiarias,
fumaça, sabor natural, extrato de levedura, pimentões defumados, ervas,
maltodextrina defumada, óleo de girassol, pimenta Jalapenho), açúcar,
amido modificado, sal, aroma natural (contém aipo), vinagre, espessantes
(E406 y E464), especiarias] colágeno de frango, farinhas (trigo, arroz), pão
ralado (5,5%), concentrado protéico de soja, sal, amido modificado,
dextrina, soro de leite em pó, emulsificantes (E450, E451 y E452),
dextrose, agentes levedantes (E450, E500), sabor natural (contém aipo),
estabilizantes (E415), extrato de especiaras.

Alergénios:

Contém glúten, soja, aipo e produtos lácteos

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

951/228
12,5
4,6

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

17,5
4,3
1,5
10,5
2,2

-18°C durante 13 meses

Modo de preparação
Aqueça o azeite a 175 ºC, cozinhe ½ cesta de produto por 3:45 minutos
Pré-aquecer o forno a 200 ˚C. Cozinhar o produto durante 9:30 min.
Pre-áquecer o Turbochef a 260º. Cozinhar 25-30 uds. por 2:30 min
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 preparação

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código Intrastat:
Emba. secundária:

Embalagem primária:

Polietileno

Peso líquido:

1 Kg
315 largura x 495 compr.

Peso líquido:

8710438113006

Código EAN:

Dimensões:
Código EAN:

Dimensões:

Papelão corrugado
6 x 1 =6 Kg
398 compr. x 265 largura x 170
Al mm
8710438113013

Pallet Europallet (madeira)
Peso líquido:

540 Kg
1.200 compr. x 800 largura x
185

Dimensões:
Código EAN:
Ex. Validade:

Composição:
Nº caixas:
Peso bruto:

Mês
03

Fecha de revisión: 15/10/18

Ano
2017

Ex código Lote

9 caixas / camada x 10 camadas
90 caixas
592 kg

Planta Dia Mês Ano Hora
B
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