
Netto vulgewicht

Mini-kaisermix
1020007

Tarwegebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, maanzaad, SESAM, gist, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie. Kan sporen van
PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten.. 

De klassieker onder de bakkerijproducten in een handige gemengde doos  met
maanzaad, sesam resp. zonder strooisel. Dit product mag op geen enkel ontbijtbuffet
ontbreken. Meesterlijk geproduceerd met de beste ingrediënten, weet de smaak en de
look op unieke wijze te overtuigen.

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       27 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam

In sporen mogelijk
Peulvruchten, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      287 kcal
Energie :.....................    1.204 kJ

Vet :.........................      3,9 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,6 g
Koolhydraten :...............       51 g
waarvan suikers :...........      2,1 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     1,29 g

Voedingsvezels :............      3,6 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1620 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

Mini-handgemaakt bolletje
1020008

Tarwegebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      55

kleine box

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, raapzaadolie. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Perfect gevormd, combineren de mini-handgemaakte bolletjes alle eigenschappen voor
een perfect genot  de beste kwaliteit uit Oostenrijk, liefdevolle handarbeid en ideale
bakvoorwaarden!

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       25 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      277 kcal
Energie :.....................    1.163 kJ

Vet :.........................      1,0 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,3 g
Koolhydraten :...............       56 g
waarvan suikers :...........      2,2 g

Eiwit :........................      9,1 g
Salt :.........................     1,25 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1375 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

Mini-gebakmix
1021004

Broodassortiment, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, zonnebloempitten, zetmeel, gist, SESAM,
tafelzout, ROGGEGRIES, VOLKOREN ROGGEMEEL, TARWEGRIES,
ROGGENMOUTMEEL, SOJAGRIES, SOJAMEEL, TARWEGLUTEN,
TARWEMOUTMEEL, aardappelvlokken, raapzaadolie, bananenchips
(bananen, kokosnootolie, suiker, honing, aroma), GERSTEMOUT, lijnzaad,
gedroogd ROGGEN ZUURDESEM, gedroogd TARWE ZUURDESEM,
specerijen, suiker, dextrose, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur),
verdikkingsmiddel natriumcarboxymethylcellulose, emulgator (mono- en
diglyceride van vetzuren. SOJALECITHINE). gedeeltelijk Oppervlak is
behandeld met natronloog. Kan sporen van MELK en PEULVRUCHTEN
bevatten.. 

Met de mini-gebakmix kunt u uw gasten nog meer variatie bieden. De
toepassingsgebieden zijn divers: gevuld tijdens evenementen en trainingen, als
voorgerecht, als brood met geraffineerd beleg of vers uit de oven in een mandje. Het
mini-gebak ligt volledig in trend bij het ontbijtbuffet  omdat de laatste indruk van groot
belang is!

Kooktijd: 4 minuten
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam, Soya

In sporen mogelijk
Melk, Peulvruchten

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      283 kcal
Energie :.....................    1.188 kJ

Vet :.........................      4,6 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,8 g
Koolhydraten :...............       48 g
waarvan suikers :...........      1,9 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     1,34 g

Voedingsvezels :............      3,8 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1740 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

Mini-kaasbroodje
1021005

Tarwegebak met kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      60

kleine box

TARWEMEEL, KAAS 45% vet in droge stof (25%), water, ROGGEMEEL,
tafelzout, gist, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. Kan sporen van SOJA en SESAM bevatten.. 

Hartig, bestrooid met kruidige pizzakaas, belooft het aromatische mini-kaasbroodje het
grootst mogelijke genot. Een interessant toepassingsgebied voor dit product is ook de
pauze tijdens trainingen  omdat het ook zonder beleg een heerlijke afwisseling vormt!

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       29 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      296 kcal
Energie :.....................    1.239 kJ

Vet :.........................      7,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,5 g
Koolhydraten :...............       42 g
waarvan suikers :...........      1,3 g

Eiwit :........................       14 g
Salt :.........................     2,83 g

Voedingsvezels :............      2,1 g

Melkvetgehalte :...................      6,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1740 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

Mini-roggenbroodje
1021006

Tarwe en roggebrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (ROGGE (33%), TARWE), water, gist, specerijen, GERSTEMOUT,
TARWEMOUTMEEL, raapzaadolie, ROGGEMEEL, voedingszuur (azijnzuur,
melkzuur), tafelzout, suiker. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

Het aromatische mini-roggenbroodje, een bekende klassieker in de wereld van de
bakkerijproducten, weet te overtuigen met zijn sappige smaak en zijn bijzondere korst.

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       33 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

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

Vet :.........................      1,2 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,3 g
Koolhydraten :...............       47 g
waarvan suikers :...........      1,8 g

Eiwit :........................      8,3 g
Salt :.........................     1,15 g

Voedingsvezels :............      4,6 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1980 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

Mini-zoutstang
1021007

Tarwegebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, gist, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie, komijn. Kan sporen van SESAM en
SOJA bevatten.. 

Geproduceerd in liefdevolle handarbeid, zorgt de mini-zoutstang voor een bijzondere
smaakbelevenis en is ook niet meer weg te denken uit het hart van de fijnproevers.

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       25 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      265 kcal
Energie :.....................    1.120 kJ

Vet :.........................      0,9 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,2 g
Koolhydraten :...............       53 g
waarvan suikers :...........      0,9 g

Eiwit :........................      9,6 g
Salt :.........................     2,92 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
35 Dagen

    1500 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

Mini-boerenbroodje
1021008

Tarwe en roggebrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (ROGGE, TARWE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
specerijen, suiker, GERSTEMOUT, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, raapzaadolie, dextrose, voedingszuur azijnzuur. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten.. 

Gebak met een broodkarakter  het mini-boerenbroodje is niet alleen de perfecte
begeleider voor een snack tussendoor.

Kooktijd: 5 minuten

Gewicht per stuk       40 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      239 kcal
Energie :.....................    1.006 kJ

Vet :.........................      1,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,2 g
Koolhydraten :...............       47 g
waarvan suikers :...........      1,6 g

Eiwit :........................      7,5 g
Salt :.........................     1,19 g

Voedingsvezels :............      4,3 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2400 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

Rustieke walnootbroodjes voor gasten
1021031

Tarwe en roggebrood met walnoten, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       50

meel (TARWE, ROGGE), water, WALNOTEN (12%), tafelzout,
GERSTEMOUT, gist, TARWEMOUT, raapzaadolie, suiker. Kan sporen van
SOJA en SESAM bevatten.. 

 Bij het ontbijtbuffet, in het picknickmandje of als aanvulling bij de wijn en kaas  de
rustieke look van het nieuwe walnootbroodje voor tussendoor is een mooie blikvanger,
die kan wat hij beloofd.

lactosevrij

Kooktijd: 5 minuten

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      304 kcal
Energie :.....................    1.264 kJ

Vet :.........................      8,3 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,0 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........      2,2 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     1,12 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1750 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

Bio-mini-klassiek-mix
1021033

Bio gebakmix, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel* (TARWE, SPELT, SPELT VOLKOREN, ROGGE, Volkoren roggemeel
), water, pompoenpitten*, zonnebloempitten*, gist, zonnebloemolie*,
tafelzout, lijnzaad*, SESAM*, SOJAGRIES*, suiker*. oppervlak dw. met
natronloog behandeld. uit gecontroleerd biologische teelt. 

 Edele mix van broodjes, zout gebak, zonnebloempit- en pompoenpitbroodjes evenals
speltbroodjes in gastenbroodformaat.
Lactosevrij

Kooktijd: 5 minuten

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam, Soya

In sporen mogelijk
geen inbegrepen

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
bio, Lactosevrij, vegaan,
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      288 kcal
Energie :.....................    1.217 kJ

Vet :.........................      7,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,0 g
Koolhydraten :...............       44 g
waarvan suikers :...........      1,9 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     1,27 g

Voedingsvezels :............      3,6 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1800 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

Mini-volkoren speltbroodje
1022002

Volkoren speltbrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

VOLKOREN SPELTMEEL (44%), water, zonnebloempitten,
SPELTVLOKKEN (8%), ROGGEMEEL, KWARK 20% vet in droge stof,
SESAM, TARWEGLUTEN, aardappelvlokken, gist, tafelzout, suiker,
TARWEMEEL, GERSTEMOUT, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur). Kan
sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

 Volwaardig gebak voor een bijzondere smaakbelevenis
WAT ER IN MIJ ZIT
MIJN PLUS
Spelt-granen
Kwark
Aardappelvlokken
Rijk aan voedingsvezels
Magnesium, ijzer, fosfor, zink

Kooktijd: 5 minuten

Gewicht per stuk       33 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, sesam

In sporen mogelijk
Peulvruchten, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
hoog gehalte aan voedingsvezels,
Vegetarisch, Volkoren

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      314 kcal
Energie :.....................    1.310 kJ

Vet :.........................      9,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,2 g
Koolhydraten :...............       43 g
waarvan suikers :...........      2,2 g

Eiwit :........................       14 g
Salt :.........................     1,07 g

Voedingsvezels :............      6,6 g

Melkvetgehalte :...................      0,3 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

Algemene voedingsinformatie

Magnesium :...     94,7 mg       25 %
IJzer :..........      3,0 mg       22 %

Fosfor :........    320,0 mg       46 %
Zink :...........      2,5 mg       25 %

betaglutaan :................ -

% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid

    1980 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.

Kalium :........    338,0 mg      338 %

Een gevarieerde voeding, beweging en
een gezonde levensstijl zijn belangrijk voor
de gezondheid.

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



Netto vulgewicht

Mini-fitnessbroodje
1022003

Tarwe en roggebrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, zonnebloempitten, ROGGEGRIES,
aardappelvlokken, SOJAGRIES, TARWEGLUTEN, gist, bananenchips
(bananen, kokosnootolie, suiker, honing, aroma), tafelzout, raapzaadolie,
GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, suiker. Kan sporen van SESAM en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Het aromatische fitness broodje weet te overtuigen met zijn buitengewone ingrediënten
zoals bijvoorbeeld geroosterde zonnebloempitten en stukjes bananen die rijk aan
voedingsstoffen zijn.

Kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk       33 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Soya

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      309 kcal
Energie :.....................    1.297 kJ

Vet :.........................      8,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,4 g
Koolhydraten :...............       44 g
waarvan suikers :...........      2,0 g

Eiwit :........................       12 g
Salt :.........................     1,05 g

Voedingsvezels :............      4,7 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1980 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

Mini-pompoenpittenbroodje
1022005

Tarwe en roggebrood met pompoenpitten, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, pompoenpitten (17%), gist, tafelzout,
pompoenolie, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker,
voedingszuur azijnzuur. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Rustiek broodje verfijnd met waardevolle pompoenpitten en pompoenolie. Smaakt
uitstekend pikant gevuld, als bijlage bij soepen maar ook bij salades.

Kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      327 kcal
Energie :.....................    1.325 kJ

Vet :.........................      9,9 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,9 g
Koolhydraten :...............       45 g
waarvan suikers :...........      1,6 g

Eiwit :........................       13 g
Salt :.........................     1,28 g

Voedingsvezels :............      5,0 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2100 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

Mini-volkorenbroodje
1022007

Tarwe volkorenbroodje, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

VOLKOREN TARWEMEEL, water, zonnebloempitten, TARWEGRIES,
TARWEMEEL, pompoenpitten, gist, tafelzout, HAVERVLOKKEN
(HAVERMOUT), SESAM, lijnzaad, ROGGEMEEL, voedingszuur (melkzuur,
azijnzuur), raapzaadolie, GERSTEMOUT. Kan sporen van SOJA bevatten.. 

 Knapperig dankzij de pompoenpitten en zonnebloempitten
WAT ER IN MIJ ZIT
MIJN PLUS

Tarwe-volkorenmeel
Pompoen- en zonnebloempitten
Havervlokken, lijnzaad
rijk aan voedingsvezels

Kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk       40 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam

In sporen mogelijk
Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
hoog gehalte aan voedingsvezels,
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch,
Volkoren

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      317 kcal
Energie :.....................    1.311 kJ

Vet :.........................       11 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,6 g
Koolhydraten :...............       38 g
waarvan suikers :...........      1,5 g

Eiwit :........................       12 g
Salt :.........................     1,22 g

Voedingsvezels :............      6,9 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

Algemene voedingsinformatie

Magnesium :... - -
IJzer :.......... - -

Fosfor :........ - -
Zink :........... - -

betaglutaan :................ -

% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid

    2400 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.

Kalium :........ - -

Een gevarieerde voeding, beweging en
een gezonde levensstijl zijn belangrijk voor
de gezondheid.

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



Netto vulgewicht

Langwerpig mini-granenbroodje
1022013

Tarwe en roggebrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

TARWEMEEL, water, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, SESAM, tafelzout,
gist, TARWEZEMELEN, lijnzaad, SOJAGRIES, blauwmaanzaad,
TARWEMOUTGRIES, SOJAMEEL, ROGGEMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd,
specerijen, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. 

 De klassieker onder de granenproducten: een optimale mix uit tarwe-, roggen-,
sojagries, tarwezemelen en lijnzaad. Bestrooid met zout, maanzaad of sesam.

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       29 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam, Soya

In sporen mogelijk
geen inbegrepen

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
hoog gehalte aan voedingsvezels,
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      273 kcal
Energie :.....................    1.152 kJ

Vet :.........................      5,0 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,7 g
Koolhydraten :...............       44 g
waarvan suikers :...........      0,9 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     3,01 g

Voedingsvezels :............      6,6 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
49 Dagen

    1740 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

Rustieke mini-broodjesmix
1022014Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE, VOLKOREN TARWEMEEL), water, pompoenpitten,
TARWEGRIES, zonnebloempitten, SESAM, gist, tafelzout, raapzaadolie,
TARWEMOUT, GERSTEMOUT, suiker, lijnzaad, ROGGEGRIES,
TARWEZEMELEN, SOJAGRIES, HAVERVLOKKEN (HAVERMOUT),
specerijen, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM, dextrose, SOJAMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, pompoenolie, ROGGEMEEL
geroosterd, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur). Kan sporen van
PEULVRUCHTEN bevatten..

Kooktijd: 5 minuten
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, sesam, Soya

In sporen mogelijk
Peulvruchten

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      293 kcal
Energie :.....................    1.212 kJ

Vet :.........................      7,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,2 g
Koolhydraten :...............       43 g
waarvan suikers :...........      1,6 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     1,26 g

Voedingsvezels :............      5,7 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2070 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

Mini-zoutkrakeling
1023001

Soda broodjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       50

meel (TARWE, ROGGE), water, rijstmeel, tafelzout, raapzaadolie, gist,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd,
dextrose. oppervlak met natronloog behandeld. Kan sporen van SOJA en
SESAM bevatten.. 

Zoute krakelingen eens helemaal anders! De exclusieve mini zouten krakelingen bieden
gevarieerde toepassingsmogelijkheden  als universele begeleider bij lekkernijen in de
tuin, als select mini-couvert-gebak, als groet uit de keuken of voor het welzijn van uw
kleine gasten!

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       27 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      284 kcal
Energie :.....................    1.193 kJ

Vet :.........................      4,7 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,3 g
Koolhydraten :...............       50 g
waarvan suikers :...........      1,6 g

Eiwit :........................      8,7 g
Salt :.........................     3,05 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1350 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

Mini-zoutbroodje in kastanjevorm
1023002

Soda broodjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, raapzaadolie, GERSTEMOUT,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd,
tafelzout, suiker, dextrose. oppervlak met natronloog behandeld. Kan sporen
van SESAM en SOJA bevatten.. 

De unieke smaak door de zoute korst zorgt voor een bijzondere smaakbelevenis. De
toepassingsgebieden voor zoute producten zijn onbegrensd en variëren van
ontbijtbuffet tot en met heerlijke varianten met beleg.

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       29 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      264 kcal
Energie :.....................    1.115 kJ

Vet :.........................      2,8 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,4 g
Koolhydraten :...............       49 g
waarvan suikers :...........      0,4 g

Eiwit :........................      8,7 g
Salt :.........................     1,30 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1740 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

Mini-zoutgebak
1023003

Soda broodjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      60

kleine box

meel (TARWE, ROGGE), water, rijstmeel, tafelzout, gist, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, komijn, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, GERSTEMOUT, dextrose, suiker. oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

De unieke smaak door de zoute korst zorgt voor een bijzondere smaakbelevenis. De
toepassingsgebieden voor zoute producten zijn onbegrensd en variëren van
ontbijtbuffet tot en met heerlijke varianten met beleg. Zeker weten een genot!

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       29 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, vegaan, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      268 kcal
Energie :.....................    1.126 kJ

Vet :.........................      3,8 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,3 g
Koolhydraten :...............       48 g
waarvan suikers :...........      1,5 g

Eiwit :........................      8,8 g
Salt :.........................     2,86 g

Voedingsvezels :............      2,8 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    1740 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


