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Ονοµα Προϊόντος
Mετσοβίτικο µίνι
Κωδικός Προϊόντος : 217.03

Συστατικά : Το προϊον αποτελείται από Ζύµη : 71,43 %, και Γέµιση : 28,57 %
Η αναλυτική σύνθεση του προϊόντος είναι : Αλεύρι, Νερο, Mαργαρίνη (Υδρογωνοµένα φυτικά λίπη
& έλαια, φυτικά λίπη & έλαια, αλάτι 0,4%, κιτρικό οξύ, β-καροτένιο, αντιοξειδωτικό:ΒΗΑ, νερό),
Κεφαλοτύρι (Πρόβειο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, πυτιά), Φυτικά έλαια και λίπη,
(υδρογωνοµένα φυτικά έλαια και φυτικά λίπη, νερό, γαλακτωµατοποιητές(µόνο και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων), αλάτι, µέσο οξίνισης:κιτρικό οξύ(Ε330), συντηρητικό:σορβικό κάλιο(Ε202),
αρωµατική ύλη, χρωστική:β-καροτένιο.), Γκούντα Ολλανδίας (Παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, αλάτι,
οξυγαλακτική καλλιέργεια, πυτιά), Μαργαρίνη (Φυτικά Λίπη & έλαια, υδρογωνοµένα φυτικά λίπη, &
έλαια,νερό, γαλακτωµατοποιητές ( µονό & διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), αλάτι, µέσο όξυνσης:
κιτρικό οξύ ( Ε 330, συντηριτικό:σορβικό κάλιο Ε 202), αρωµατική ύλη, χρωστική β-καροτένιο),
Μπεσαµέλ µε γεύση κασέρι (Άµυλο πατάτας Ε1412, ορός γάλακτος, αρωµ. ύλες, πρωτεϊνη αυγού,
φυτικά λιπαρά, Ε401, Ε160), Ηµίσκληρο τυρί (Παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, αλάτι, οξυγαλακτική
καλλιέργεια, πυτιά), ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (1,76%), Ορός γάλακτος ( παστεριωµένος αιγοπρόβειος ορός
γάλακτοςσε σκόνη), Αλάτι, Ζάχαρη, Σταθεροποιητής (Προζελανιτοποιηµένο άµυλο
πατάτας,Ε1414,Πρωτείνες αυγού,Ε401).
Συσκευασία : Σε Ευρωπαλέτα (µεικτού βάρους 476,1 κιλών) µε 90 ΚΙΒΩΤΙΑ (5 ΚΙΛΑ έκαστο και βάρος 5,29 κιλά).
∆ιάρκεια Ζωής : 8 Μήνες από τη παραγωγή του
Σηµεία Πώλησης : Κυλικεία, αναψυκτήρια, αρτοποιεία, πρατήρια άρτου, υπεραγορές, ζαχαροπλαστεία, εταιρείες
µαζικής εστίασης, ιδιώτες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εστιατόρια, πρατήρια τροφίµων.
Ειδικές Οδηγίες Αποψύχουµε για 30 min στους 16 oC. Προτείνεται να ψεκάζουµε το προϊόν µε νερό. Προτείνεται
Χρήσης : επάλειψη µε αυγό πλήρες 50/50 αραιωµένο µε νερό και λίγο αλάτι ή γάλα χωρίς αραίωση.
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο 180 oC για 25-30 min περίπου.
Ειδικοί Ελεγχοι Αποθηκεύεται και διακινείται σε θερµοκρασία κατάψυξης (-18°C). Εφόσον αποψυχθεί δεν
κατά τη διακίνηση : καταψύχεται. Έντονες Πιέσεις ή κρούσεις στη συσκευασία οδηγούν σε καταστροφή του προϊόντος.
Μικροβιολογικά Coliforms έως <10000
Χαρακτηριστικά στο Stap. Aureus έως <100,
αψητο Προϊόν : E.coli έως <100
Salmonella απουσία / 25gr,
Listeria monocytogenes απουσία / 25gr
Πίνακας Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης), Γάλα και προϊόντα µε
Αλλεργιογόνων : βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης) Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά, Γλουτένη
σίτου, Σόγια µε προϊόντα µε βάση την σόγια.
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