
Carte d’Or Crème Dolce – UHT piena un augu tauku kombinācija desertiem. Putukrējums karstumā parasti diezgan ātri notek, bet Carte d’Or
Creme Dolce saglabājas ilgāk gan uz aukstajiem, gan uz siltajiem ēdieniem un dzērieniem. Galvenais izmantojums – plānās pankūkas, deserti,
saldējums un kafija. Carte d’Or Creme Dolce ir ar profesionālu dekorēšanas uzgali, kas ļauj piešķirt putukrējumam vēlamo formu.

Produkta kodi: 18696601 •  CU EAN: 8710908928109 •  DU EAN: 8710447869666

Kā pasūtī t

Carte d'Or Crème Dolce 0,5 L

Carte d'Or Crème Dolce 0,5 L

VĀJPIENS (55 %), augu eļļas (28 %) (palmu, kokosriekstu, pilnīgi hidrogenēta palmu, rapšu), cukurs (10 %), PANIŅU pulveris (5,7 %), propelents
(slāpekļa oksīds), emulgators (monoglicerīdi un diglicerīdi), aromatizētāji, krāsviela (beta karotīni), stabilizētājs (karagināns, hidroksipropilmetil celuloze).

Lejupielādēt produkta specifikāciju

Uzturvērtība 100 g produkta 100 ml produkta Porcija

Enerģētiskā vērtība kJ 1,400.00 kJ - kJ - kJ

Enerģētiskā vērtība kcal 340.00 kcal - kcal - kcal

Tauki 28.00 g - g - g

tostarp piesātinātās taukskābes 22.000 g - g - g

Ogļhidrāti 15.00 g - g - g

tostarp cukuri 15.00 g - g - g

Šķiedrvielas, diētisks - g - g - g

Pilna informācija par produktu

Uzturvērtība un alergēni

Sastāvs

Uzturvērtība

https://www.unileverfoodsolutionsbaltics.com/lv/produkts/carte-d-or-creme-dolce-0-5-l-15-LV-204561/ka-pasutit.html
https://sifu.unileversolutions.com/pdf/get/LT/lv?name=carte-d-or-creme-dolce-0-5-l&cuEanCode=8710908928109


Olbaltumvielas 4.00 g - g - g

Nātrijs - mg - mg - mg

Uzturvērtība 100 g produkta 100 ml produkta Porcija

Carte d’Or Crème Dolce – UHT piena un augu tauku kombinācija desertiem. Putukrējums karstumā parasti diezgan ātri notek, bet Carte d’Or Creme Dolce
saglabājas ilgāk gan uz aukstajiem, gan uz siltajiem ēdieniem un dzērieniem. Galvenais izmantojums – plānās pankūkas, deserti, saldējums un kafija.
Carte d’Or Creme Dolce ir ar profesionālu dekorēšanas uzgali, kas ļauj piešķirt putukrējumam vēlamo formu.

0,5 l

not defined

Produkta kodi 18696601

CU EAN 8710908928109

DU EAN 8710447869666

Lietošana: noņemt aizsargapvalku, pirms lietošanas sakratīt, pagriezt aerosolu otrādi un nospiest izsmidzinātāju. Pēc katras lietošanas reizes noskalot
uzgali ar siltu ūdeni.

Pamatinformācija par produktu

Īpašības

Tilpums

Iepakojums

Produkta kodi

Informācija par lietošanu

Gatavošana
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