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NÁZEV A CENA
POLARICO ECO ANANAS 500
G
Prášková směs s příchutí na ledovou tříšť a
chlazené nápoje
kód produktu: 6017
Hmotnost: 0.50 kg

Cena s DPH: 115,00 Kč
Cena

0.60
3.00

Cena s
DPH
115,00Kč
545,00Kč

6.00

1040,00Kč

12.00

1980,00Kč

Hmotnost(kg)

za 1 kus
za balení 5ks se slevou
za balení 10ks se
slevou
za karton 20ks se
slevou

POPIS

PARAMETRY

Prášková směs s ovocným podílem k přípravě
ledové tříště nebo chlazeného nápoje. Eco - ke směsi
je potřebné přidat cukr.
Složení:
cukr,
dextróza,
kyselina
citronová,
ananasové aroma, maltodextrin, sušená jablečná
šťáva 2% hm., glukózový sirup, zahušťovadla (guma
guar,
alginan
sodný,
pektiny),
stabilizátory
(fosforečnany sodné, difosforečnany), protispékavé
látky (fosforečnany vápenaté, síran vápenatý), barvivo
(tartrazin), může nepříznivě ovlivňovat činnost a
pozornost dětí.
Výživové
údaje
na
100g
směsi:
energie
1600kJ/381kcal, tuky 0g, z toho nasycené mastné
kyseliny 0g, sacharidy 86g, z toho cukry 79g, vláknina
0,6g, bílkoviny 0g, sůl 0,22g
Příprava ledové tříště: v nádobě smíchejte obsah
sáčku s 1kg cukru a přilejte 8 l vody. Důkladně
promíchejte. Po rozpuštění nalijte roztok do výrobníku
ledové tříště a zapněte stroj.
Výtěžnost: 9,5 – 10,5 litrů ledové tříště.
Příprava chlazeného nápoje: v nádobě smíchejte
obsah sáčku s 1kg cukru a přilejte 16 l vody. Důkladně
promíchejte. Po rozpuštění nalijte roztok do výrobníku
chlazených nápojů a zapněte stroj.
Výtěžnost: 17,5 litrů chlazeného nápoje.
Doporučení: Roztok připravený dle návodu lze

Výtěžnost:

9,5 - 10,5 L tříště / 17,5 L nápoje

Příprava tříště:

směs + 1 kg cukru + 8 L vody

Příprava nápoje:

směs + 1 kg cukru + 16 L vody

Barva:

žlutá

Ovocný podíl:

ano 2% hmotnosti

Cukr:

musí se přidávat

Balení:

20 sáčků á 500 g (karton)
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uchovávat při teplotách do 8°C maximálně 72 hodin
Skladování: suchý sklad do 25°C
Vyrobeno v: ČR (original CORNiCO products)
Doprava: při odběru nad 40 balení platí dopravu
dodavatel
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