
ZAPIEKANKA Z PIECZARKAMI
Nasze produkty od ponad dwudziestu lat cieszą się uznaniem  
konsumentów, łącząc tradycyjne smaki z nowatorskimi przepisami. 
Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu zapiekankę na chrupiącej  
bagietce z aromatycznymi  pieczarkami, okraszoną delikatną posypką 
o smaku sera. 

Polecamy również naszą zapiekankę z szynką oraz zapiekankę węgierską.

P.P. i H.Ż.  MAGPOL   
Zdzisław Majewski

Powstańców Wielkopolskich 5
89-200 Szubin

tel./fax 52 384 26 50
www.magpol.com

Kod  kreskowy: 
5 904759 00003 6

Wartość odżywcza W 100 g  
produktu

w 1 porcji  
produktu (200g)

% RWS*  
w 1 porcji (200g)

Wartość energetyczna 893 kJ / 213 kcal 1785 kJ / 427 kcal 21 %

Tłuszcz 8,3 g 17 g 24 %
W tym kwasy tłuszczowe 
nasycone 1,4 g 2,8 g 14 %

Węglowodany 37 g 74 g 28 %
W tym cukry 0,6 g 1,1 g 1 %
Białko 8,3 g 17 g 33 %
Sól 1,3 g 2,6 g 43 %

*RWS–referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

PRODUKT GŁĘBOKO MROŻONY

Produkt rozmrożony  
nie nadaje się do ponownego zamrożenia

Temperatura przechowywania poniżej –18�C  
do daty podanej na etykiecie

Lodówka 0 +4�C 1 dzień

Zamrażalnik –6�C 4 dni

–12�C 3 tygodnie

–18�C 
do daty minimalnej trwałości 
(patrz data i oznaczenie partii 
produkcyjnej w polu kodowym)

ZAPiekAnkA Z PieCZArkAMi nA bAGietCe
Składniki: 
bagietka 51% (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, olej rzepakowy, cukier, emulgator E 472e, 
mąka sojowa, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), woda, grzyby (pieczarki 
14,8%, podgrzybek), posypka (mleko, ser (z mleka), tłuszcz roślinny palmowy, woda, skrobia, 
sól, stabilizator: chlorek wapnia, sole emulgujące: difosforany i polifosforany, aromat (z mleka),  
barwnik: beta-karoten), cebula, białko sojowe, mąka pszenna, olej rzepakowy, skrobia modyfi-
kowana, sól, przyprawy (zawierają seler).

PRoDuceNt:

Produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić i podgrzewać w kuchence mikrofalowej  do całkowitego  
rozpuszczenia sera. uwaga: Piekarniki, opiekacze i kuchenki mikrofalowe mogą się różnić.  

Dostosuj moc i czas przygotowania do parametrów wykorzystywanego sprzętu.

Produkt wyjąć z opakowania i rozmrozić. Rozgrzać piekarnik/opiekacz do 200°c. ułożyć zapiekankę w piekarniku  
na środkowym poziomie i zapiekać 4-5 minut do całkowitego rozpuszczenia sera.

POLECAMY

przygotowanie 
w piekarniku  

lub opiekaczu

Najlepiej spożyć przed / Nr partii:

Jedna porcja (200 g) dostarcza:

W 100g:
893 kJ / 213 kcal

* referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej 
osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal)

Energia

1785 kJ
427 kcal

21%*


