
Netto vulgewicht

Glutenvrije broodmengeling
1070124

Glutenvrije bakmengeling, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       12

Broodje met pompoenpitten: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water,
pompoenpitten (12%), SOJAMEEL, gist, tafelzout, vlozaadschillen,
pompoenolie (1%), raapzaadolie, verdikkingsmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, rijstmeel, karamelsuikersiroop, kleurstof:
sulfietammoniakkaramel. Kan sporen van SESAM bevatten.. saatenweckerl
(zaadbroodje): water, glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, lijnzaad, quinoa,
zonnebloempitten, boekweit, SOJAMEEL, gist, raapzaadolie, tafelzout,
verdikkingsmiddel hydroxypropylmethylcellulose, vlozaadschillen, suiker,
rijstmeel, SESAM, karamelsuikersiroop. 

De perfecte mix en handig apart verpakt in bakfolie: bestaande uit het rustieke
glutenvrije pompoenpitten-puntje met fijne pompoenpittenolie in het deeg en lekker
bestrooid met pompoenpitten evenals het glutenvrije zadenbroodje met lijnzaad, sesam
en zonnebloempitten.

Duur van het bakken onder folie zonder te bevochtigen: 8 min
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
sesam, Soya

In sporen mogelijk
geen inbegrepen

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij, vegaan,
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      273 kcal
Energie :.....................    1.136 kJ

Vet :.........................      8,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,1 g
Koolhydraten :...............       43 g
waarvan suikers :...........      1,0 g

Eiwit :........................      6,0 g
Salt :.........................     1,10 g

Voedingsvezels :............      4,5 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

     900 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrije broodmix gesneden
1070127

Bakkerswarenmix glutenvrij, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

Glutenvrij fitnessbrood: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water,
zonnebloempitten, SOJAMEEL, wortelen, pompoenpitten, gist, lijnzaad,
tafelzout, gedroogd glutenvrij reiszuurdesem, vlozaadschillen, rijstmeel,
voorgegelatineerd rijstmeel, kleurstof: sulfietammoniakkaramel, SESAM,
suiker, verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, komijn, venkel,
koriander, anijs. Glutenvrij kruidenbrood: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL,
water, SOJAMEEL, gist, gedroogd glutenvrij reiszuurdesem, vlozaadschillen,
tafelzout, suiker, venkel, anijs, koriander, voorgegelatineerd rijstmeel,
verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, rijstmeel. Kan sporen van
SESAM bevatten.. 

 Tijdens het ontbijt, als middagssnack of 's avonds bij een salade, soep of kaas  brood
biedt afwisseling. De glutenvrije broodmix gesneden bestaat uit twee heerlijke soorten:
het klassieke glutenvrije kruidenbrood met hartige korst en het glutenvrije fitness brood
met zonnebloempitten, pompoenpitten, lijnzaad, wortelen en sesam. Elk 2 schijfjes per
soort verpakt in een bakbare folie.
glutenvrij
lactosevrij

Afbaktijd in de folie zonder stoomfunctie: 5 min
Afbakken: 5 minuten

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
sesam, Soya

In sporen mogelijk
geen inbegrepen

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij, vegaan,
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      234 kcal
Energie :.....................      985 kJ

Vet :.........................      3,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,5 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........      1,5 g

Eiwit :........................      4,1 g
Salt :.........................     1,51 g

Voedingsvezels :............      3,2 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

    1120 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrij kaiserbroodje
1070129

Bakkerswaar glutenvrij, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       11

glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water, SOJAMEEL, rijstmeel, gist, tafelzout,
vlozaadschillen, raapzaadolie, lactosevrij MAGERE MELK-POEDER,
verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, suiker. Kan sporen van
SESAM bevatten.. 

 Het lievelingsproduct bij het ontbijt of in het broodmandje  het klassieke tarwegebak als
glutenvrije variant. Onze glutenvrije bakproducten worden in liefdevolle ambacht
gemaakt van glutenvrij tarwezetmeel in een afzonderlijke productiehal en omzichtig
houdbaar gemaakt door ze te diepvriezen. Absolute productveiligheid wordt erdoor
bereikt, dat de producten afzonderlijk in een bakbare folie worden verpakt.
glutenvrij
lactosevrij

Duur van het bakken onder folie zonder te bevochtigen: 8 min

Gewicht per stuk       60 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Melk, Soya

In sporen mogelijk
sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      241 kcal
Energie :.....................    1.018 kJ

Vet :.........................      2,7 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,3 g
Koolhydraten :...............       49 g
waarvan suikers :...........      1,5 g

Eiwit :........................      3,5 g
Salt :.........................     1,29 g

Voedingsvezels :............      3,3 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

     660 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrije krakeling
1070166

Krakelinggebak glutenvrij, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water, gist, SOJAMEEL, raapzaadolie,
vlozaadschillen, tafelzout, verdikkingsmiddel hydroxypropylmethylcellulose,
lactosevrij MAGERE MELK-POEDER rijstmeel, oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

 Flink genot zonder gluten! Coeliakie is tegenwoordig geen probleem meer tijdens de
originele Biergarten-sfeer. De glutenvrije krakeling weet vooral te overtuigen tijdens
zwoele zomeravonden en natuurlijk in combinatie met een glas glutenvrij bier.
glutenvrij
lactosevrij

Duur van het bakken onder folie zonder te bevochtigen: 8 min

Gewicht per stuk       75 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Melk, Soya

In sporen mogelijk
sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      237 kcal
Energie :.....................    1.001 kJ

Vet :.........................      3,8 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,4 g
Koolhydraten :...............       47 g
waarvan suikers :...........      0,6 g

Eiwit :........................      2,4 g
Salt :.........................     1,23 g

Voedingsvezels :............      3,0 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

     600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrije bakkerijproductenmix
1070167

Glutenvrije bakmengeling, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        9

glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water, SOJAMEEL, pompoenpitten, gist,
zonnebloempitten, rijstmeel, lijnzaad, tafelzout, quinoa, vlozaadschillen,
boekweit, raapzaadolie, wortelen, SESAM, verdikkingsmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, suiker, gedroogd glutenvrij reiszuurdesem,
lactosevrij MAGERE MELK-POEDER, pompoenolie, voorgegelatineerd
rijstmeel, kleurstof: sulfietammoniakkaramel, specerijen. 

 Met deze glutenvrije bakkerijproductenmix ontstaat in het broodmandje en bij het
ontbijtbuffet geen verveling meer. Broodjes en zadenbroodjes evenals de lekkere
pompoenpitpuntjes en een broodvariant zorgen voor glutenvrije afwisseling en een
uitgebalanceerde voeding.
glutenvrij
lactosevrij

Afbaktijd in de folie zonder stoomfunctie: Gebak 8 min., brood 5min. (5 min. laten rusten)
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Melk, sesam, Soya

In sporen mogelijk
geen inbegrepen

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      255 kcal
Energie :.....................    1.067 kJ

Vet :.........................      6,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,8 g
Koolhydraten :...............       44 g
waarvan suikers :...........      1,1 g

Eiwit :........................      5,0 g
Salt :.........................     1,20 g

Voedingsvezels :............      4,0 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

     620 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrije muffin-mix
1070204

Glutenvrij gebak van roerdeeg, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

HEELEI, raapzaadolie, suiker, aardappelzetmeel, gemodificeerd
maïszetmeel, water, chocolade (5%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter,
mager cacaopoeder, emulgator: SOJALECITHINE, vanille-aroma),
cacaopoeder, tafelzout, EIWITPOEDER, bakpoeder, maïsmeel, emulgator:
mono- en diglyceride van vetzuren, verdikkingsmiddel
(carboxymethylcellulose, guarpitmeel, xanthaangom), aroma. Kan sporen van
SESAM en LUPINE bevatten.. 

De vraag naar levensmiddelen voor speciale voedingsbehoeften is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Bijna iedere gastronoom wordt regelmatig geconfronteerd met
de klantenwens naar glutenvrije bakproducten. Wij bieden een ruim assortiment aan
glutenvrije producten voor uw gasten. Hiertoe behoort ook de glutenvrije muffin-mix:
Chocolade muffins en lichte muffins van zachte roerdeeg.

60 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk       90 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Eggs, Soya

In sporen mogelijk
Lupine, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij,
Vegetarisch, zonder tarwen

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      512 kcal
Energie :.....................    2.101 kJ

Vet :.........................       32 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,1 g
Koolhydraten :...............       51 g
waarvan suikers :...........       26 g

Eiwit :........................      4,5 g
Salt :.........................     1,20 g

Voedingsvezels :............      1,3 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
119 Dagen

      90 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Glutenvrij gebakduo
1070236

Zoete gebakmix glutenvrij, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      12

mini box

Linzer taart: bessenjam (18%) (suiker, rode bes (45%), bevochtigingsmiddel
sorbitol, geleermiddel pectine, voedingszuur citroenzuur, zuurteregelaar
natiumcitraat, stabilisator calciumcitraten, conserveringsstof kaliumsorbaat),
EIEREN, raapzaadolie, HAZELNOTEN, suiker, zetmeel, water, emulgator:
mono- en diglyceride van vetzuren, AMANDELEN, maïsmeel, bakpoeder,
EIWITPOEDER, tafelzout, verdikkingsmiddel (carboxymethylcellulose,
guarpitmeel, xanthaangom), kaneel, aroma. Kan sporen van SESAM, SOJA
en LUPINE bevatten.. Stukje chocolade-kersentaart
: EIEREN, raapzaadolie, water, morellen (15%), suiker, zetmeel, emulgator:
mono- en diglyceride van vetzuren, cacaopoeder, bakpoeder, maïsmeel,
EIWITPOEDER, gemodificeerd zetmeel, tafelzout, verdikkingsmiddel
(carboxymethylcellulose, guarpitmeel, xanthaangom), citroensap, aroma. Kan
sporen van SESAM, SOJA en LUPINE bevatten.. 

Duur van het bakken onder folie zonder te bevochtigen: 15 min.

Gewicht per stuk      100 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Lupine, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Glutenvrij, Lactosevrij,
Vegetarisch, zonder tarwen

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      416 kcal
Energie :.....................    1.714 kJ

Vet :.........................       26 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,6 g
Koolhydraten :...............       41 g
waarvan suikers :...........       23 g

Eiwit :........................      4,3 g
Salt :.........................     0,83 g

Voedingsvezels :............      1,7 g

Melkvetgehalte :...................      0,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    1200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Fabrikant

Bewaar- en gebruiksinstructies Opslag en transport bij minstens -18°C. Eenmaal ontdooid, niet
opnieuw invriezen.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking


