
Krem karmelowy amaretto z ciasteczkami amarettini / Caramel-Amaretto Cream with Amarettini

specyfikacja produktu / Data Sheet

PL / EN

Produkt / Product

Waga netto / Net weight

Ilosc wody / Added water

numer artykulu / Item number

Gotowa potrawa / Ready quantity

Skladniki / Ingredients

Alergeny / Allergens

Przyrzadzanie / Directions

Srednia wartosc odzywcza na 100 g suchego produktu / Average nutritional values per 100 g dried product

Błonnik pokarmowy / Fibre

kJ/kcal / kJ/kcal

Weglowodany / Carbohydrates

Tluszcz / Fat

Krem karmelowy amaretto z ciasteczkami amarettini

100g

mleko w proszku, maltodekstryna, cukier, skrobia modyfikowana, śmietana w 
proszku, cukier owocowy, syrop glukozowy, białko mleka, tłuszcz palmowy, 
aromat, emulgator: ester kwasu mlekowego; karmel, sól spożywcza, środek 
zagęszczający: miks karagenowy (karagen, cukier gronowy), 5x ciastka amaretti: 
cukier, mączka pszenna, pestki moreli, białko jaja, cukier mleczny, białko 
mleka, karmel, środek spulchniający (wodorowęglan amonu, wodorowęglan 
sodu), aromat

200ml

300g

8018584

jaja, zawiera gluten, laktoza, mleko

Fill the bag up to the maximum filling line (200 ml) with cold water and stir well. 
Close the bag and leave it to steep for 1 minutes.

1929/457

0,1 g

64,0 g

Eggs, contains gluten, Lactose, Milk

Wlac zimna wode bezposrednio do woreczka nie przekraczajac zaznaczonej w 
nim linii (200 ml), zawartosc dokladnie wymieszac, woreczek zamknac i 
pozostawic do naciagniecia przez 1 minute.

Milk powder, maltodextrin, sugar, modified starch, cream powder, fructose, 
glucose syrup, milk protein, palm oil, flavouring; emulsifier: lactic acid esters; 
caramel, table salt; thickener: Carrageen mixture (Carrageen, glucose), 5 
Amarettini biscuits: sugar, soft wheat flour, apricot kernels, protein, lactose, 
milk protein, caramel, raising agents (ammonium hydrogen carbonate, sodium 
hydrogen carbonate), flavouring

Caramel-Amaretto Cream with Amarettini

EAN-Code / EAN-Code 4015753185849

16,0 g

z tego nasycone kwasy tłuszczowe / of which saturated fatt 10,0 g

w tym cukry / of which sugar 33,0 g

Bialko / Protein 12,0 g

Sól / Salt 0,5 g

Należy spożyć przed upływem / Best 

before

36 miesięcy od daty produkcji

36 months after production date
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