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Zmrzlina Tropický jogurt

  

Zmrzlinová sm?s Tropický jogurt od firmy TOJE balení 2kg 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Cena 
Cena s DPH448,50 K?

Cena bez DPH390,00 K?

Sleva

  

Dotaz na produkt 

Popis 

Kompletní prášková sm?s s p?íchutí TROPICKÝ JOGURT
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To?ená zmrzlina: Zmrzlina Tropický jogurt
 

Zmrzlinová sm?s TOJE s vysokým podílem sušeného mléka Vám p?ináší lahodnou a plnou chu?. P?íprava to?ené zmrzliny z naší zmrzlinové
sm?si je jednoduchá a rychlá. Do t?chto zmrzlinových sm?sí již není t?eba p?idávat žádné další ingredience, sta?í jen smíchat s vodou a skv?lá
to?ená zmrzlina je na sv?t?. P?esný návod k p?íprav? ?t?te níže nebo na obalu výrobku.

P?íprava: 2 kg kompletní práškové sm?si rozmícháme ve 4–4,4 litrech vody. Dob?e promíchanou sm?s bez hrudek necháme minimáln? 20
minut odpo?inout. Sm?s znovu promícháme a nalijeme do zmrzlinového stroje. Z tohoto množství vyrobíte ca. 100 porcí to?ené zmrzliny po
90ml. Do kartonu namícháme sá?ky i z r?zných p?íchutí sm?si.

Minimální trvanlivost výrobku:
 9–12 m?síc?

Složení:
Cukr, dextróza, mléko sušené plnotu?né, mléko sušené odst?ed?né, p?notvorný základ (glukózový sirup, pln? ztužený kokosový tuk,
emulgátory: E471, E472a; mlé?ná bílkovina, stabilizátor: E340), maltodextrin, jahoda prášek 2,2% (maltodextrin, jahodový koncentrát),
aromata (obsahuje mléko), regulátor kyselosti: E330; rybíz prášek 0,8% (maltodextrin, rybízový koncentrát), zahuš?ovadla: E412, E401, E407,
E466, E410; antioxidanty: E307, E304; emulgátor: E472c; ananas prášek 0,3% (maltodextrin, ananasový koncentrát), barviva: E120, E100,
E133; jedlá s?l.
Alergeny jsou ozna?eny tu?ným písmem.

Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota 1596 kJ/ 380 kcal.
Tuky 5 g- z toho nasycené mastné kyseliny 2 g, Sacharidy 75 g -z toho cukry 71g, Bílkoviny 8 g, S?l 0,5g.

Skladovací podmínky:
Od + 6 do + 25°C, v suchu a temnu

Výrobce:
Frujo a.s., Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice, ?eská republika, www.frujo.cz

Jednotek v balení:1 
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