
Fitxa inscripció MatesChef Zafra 2019
(a presentar junt amb el plat)

Nom del plat: Número participant: 

Nivell:  ESO12        ESO34       BTX       PROF       FAM

Al·lergens principals Ingredients
Marcar si conté

 o 

Gluten ( blat, sègol, ordi, civada, espelta…)

Crustacis i productes a base de crustacis.

Ous i productes a base d’ou.

Peix i productes a base de peix.

Cacauets i productes a base de cacauets.

Soja i productes a base de soja.

Llet i derivats (inclosa la lactosa).

Fruits secs (ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nou, festucs..,)

Api i productes derivats.

Mostassa i productes derivats.

Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam.

Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

Voldrà dir que l’al·lèrgen es troba present

Voldrà dir que l’al·lergen pot trobar-se present o no es pot assegurar la seva absència
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