Boiled peeled
eggs in brine
Easy to use product for preparing
compound dishes – sandwiches,
salads, snacks etc.
Guaranteed quality and constant
taste! The product is ideal for the
HoReCa sector.
Hard-boiled, chilled and peeled hen
eggs. Eggs placed in water-salt-citric
acid solution (in brine).

PRODUCT INFORMATION

LOGISTICS (EPAL)

Unit

Packaging

Unit weight
net/gross

Units per
palett (pcs)

Units per pallet
layer (pcs)

Pallet height
(cm)

Weight pallet
gross (kg)

3,5 kg

polymer
bucket

3,50 kg
/5,71 kg

90

18

105,5

513,9

10 kg

polymer
bucket

10 kg
/16,87 kg

44

11

139,8

742,3

INGREDIENTS:
Boiled and shelled hen eggs
Water
Salt
Acidity regulator: citric acid (E330)
Preservative: sodium benzoate (E221)

NUTRITON FACTS:
Energy value
136 kcal / 565 kJ
Carbohydrates
0,8 g
0,8 g
Protein
12 g
Fat
9,4 g
2,6 g
Salt
0,6 g

A/S BALTICOVO
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SHELF LIFE
AND STORAGE:
Unopened: 60 days
from 0 °C to +6 °C
After opening: 7 days from
from 0 °C to +6 °C

ALERGENS:
Eggs

Vārītas,
nolobītas olas
marinādē
Ērti lietojams produkts salikto ēdienu
pagatavošanai – sviestmaizēm, salātiem,
uzkodām un daudziem citiem ēdieniem.
Ideāli piemērots sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumiem/sektoram. Garantēta
kvalitāte un nemainīga garša!
Cieti vārītas, atvēsinātas un nolobītas
vistu olas. Olas ievietotas
ūdens-sāls-citronskābes šķīdumā.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

LOĢISTIKA (EPAL)

vienība

iepakojuma
veids

vienības svars
neto/bruto

vienību skaits
uz paletes (gb)

3,5 kg

polimēra
spainis

3,50 kg
/5,71 kg

90

18

105,5

513,9

10 kg

polimēra
spainis

10 kg
/16,87 kg

44

11

139,8

742,3

SASTĀVS:
Vārītas nolobītas vistu olas
Ūdens
Sāls
Skābuma regulētājs: citronskābe (E330)
Konservants: nātrija benzonāts (E221)

ENERĢĒTISKĀ UN
UZTURVĒRTĪBA:
Enerģētiskā vērtība 136 kcal / 565 kJ
0,8 g
Ogļhidrāti
0,8 g
12 g
Olbaltumvielas
9,4 g
Tauki
2,6 g
0,6 g
Sāls
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vienību skaits vienā kopējais paletes
rindā uz paletes (gb) augstums (cm)

ENERĢĒTISKĀ UN
UZTURVĒRTĪBA:
Neatvērtā veidā:
60 dienas 0 °C līdz +6 °C
Pēc iepakojuma atvēršanas:
7 dienas no 0°C līdz +6°C

kopējais paletes
svars (kg)

ALERGĒNI:
Olas

