
Netto vulgewicht

Appeltaart
1042014

Cake met appel, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

appels (31%), suiker, plantaardig vet-product (plantaardige olie (koolzaad,
palm), plantaardige vet (palm), emulgator: mono- en diglyceride van vetzuren,
plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad), verdikkingsmiddel:
xanthaangom, aroma), TARWEMEEL, EIEREN, water, YOGHURT 3,6% vet,
TARWEZETMEEL, gemodificeerd zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE
WEIPOEDER, dextrose, AMANDELEN, bakpoeder, vetpoeder (palm, met
MELK), kaneel, tafelzout, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof
caroteen, aroma. Kan sporen van SOJA, SESAM en PINDA bevatten.. 

 Een sappige roerdeeg-massa, belegd met zoete stukjes appel en verfijnd met een
beetje kaneelsuiker is het een genot voor grote en kleine genotsmensen. Het zoete
genot is zoals altijd voorgesneden in handige strookjes en kan daarom heel makkelijk
geportioneerd en warm geserveerd worden.

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk      680 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Pinda's, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      308 kcal
Energie :.....................    1.287 kJ

Vet :.........................       17 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,1 g
Koolhydraten :...............       35 g
waarvan suikers :...........       21 g

Eiwit :........................      3,7 g
Salt :.........................     0,34 g

Voedingsvezels :............      1,4 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    4080 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

Cake selectie
1042018

Koekmix, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

appeltaart: appels (32%), suiker, plantaardig vet-product (plantaardige olie (koolzaad, palm), plantaardige vet (palm), emulgator mono-
en diglyceride van vetzuren, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad), verdikkingsmiddel xanthaangom, aroma), TARWEMEEL,
EIEREN, water, YOGHURT 3,6% vet, TARWEZETMEEL, gemodificeerd zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose,
AMANDELEN, bakpoeder, vetpoeder (palm, met MELK), kaneel, tafelzout, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof caroteen,
aroma. Kan sporen van SOJA, SESAM en PINDA bevatten.. Chocolade kersen cake: kersen (24%), TARWEMEEL, suiker, plantaardig
vet-product (plantaardige olie (koolzaad, palm), plantaardige vet (palm), emulgator mono- en diglyceride van vetzuren, plantaardige vet
heel gehydrogeneerd (koolzaad), verdikkingsmiddel xanthaangom, aroma), EIEREN, water, YOGHURT 3,6% vet, TARWEZETMEEL,
BOTER, cacaopoeder, gemodificeerd zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (palm, met MELK),
bakpoeder, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof caroteen, tafelzout, aroma. Kan sporen van PEULVRUCHTEN, PINDA,
SESAM en SOJA bevatten.. Peer en noten cake: peren (30%), suiker, TARWEMEEL, plantaardig vet-product (plantaardige olie
(koolzaad, palm), plantaardige vet (palm), emulgator mono- en diglyceride van vetzuren, plantaardige vet heel gehydrogeneerd
(koolzaad), verdikkingsmiddel xanthaangom, aroma), EIEREN, water, YOGHURT 3,6% vet, TARWEZETMEEL, HAZELNOTEN (3%),
BOTER, WALNOTEN (1%), ZOETE WEIPOEDER, gemodificeerd zetmeel, MELKPOEDER, paneermeel (TARWEMEEL, water, gist,
tafelzout, TARWEMOUTMEEL, TARWEGLUTEN, plantaardige olie (koolzaad)), dextrose, SOJAMEEL, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, voorgegelatineerd maïszetmeel, specerij, eiwitpoeder, tafelzout, mager cacaopoeder, Oostenrijkse rum 38 Vol%.
vetpoeder (palm, met MELK), bakpoeder, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof caroteen, aroma. Kan sporen van PINDA en
SESAM bevatten.. 

 Deze taarthits gemaakt van zachte cakedeeg met verschillende soorten vruchten en
boterkruimels zorgen voor een heerlijk genot. En dat geserveerd als dessert met een
bolletje ijs en vers fruit, bij het ontbijtbuffet in kleine stukjes gesneden of als zoete snack
voor tussendoor.

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten, Soya

In sporen mogelijk
Pinda's, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch, met alcohol

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      336 kcal
Energie :.....................    1.403 kJ

Vet :.........................       18 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,0 g
Koolhydraten :...............       39 g
waarvan suikers :...........       22 g

Eiwit :........................      4,3 g
Salt :.........................     0,40 g

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

Melkvetgehalte :...................      1,7 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    4220 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

Chocolade kersen cake
1042019

Cake met kersen, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

kersen (24%), TARWEMEEL, suiker, plantaardig vet-product (plantaardige
olie (koolzaad, palm), plantaardige vet (palm), emulgator: mono- en
diglyceride van vetzuren, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad),
verdikkingsmiddel: xanthaangom, aroma), EIEREN, water, YOGHURT 3,6%
vet, TARWEZETMEEL, BOTER, cacaopoeder, gemodificeerd zetmeel,
MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (palm, met
MELK), bakpoeder, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof: caroteen,
tafelzout, aroma. Kan sporen van PEULVRUCHTEN, PINDA, SESAM en
SOJA bevatten.. 

 De klassieker onder de plaatkoek weet uw gasten te overtuigen! De losse
roerdeegmassa met chocolade, belegd met fruitige kersen en boterkruimels, is
ovenvers geserveerd een bijzonder lekkere verleiding. De lekkernij is voorgesneden in
handige strookjes en kan daarom heel makkelijk geportioneerd en geserveerd worden.

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk      680 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Pinda's, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      341 kcal
Energie :.....................    1.427 kJ

Vet :.........................       19 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,8 g
Koolhydraten :...............       39 g
waarvan suikers :...........       21 g

Eiwit :........................      4,5 g
Salt :.........................     0,40 g

Voedingsvezels :............      1,4 g

Melkvetgehalte :...................      2,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    4080 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

Pruimcake
1042034

Cake met pruimen, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

pruimen (27%), TARWEMEEL, suiker, plantaardig vet-product (plantaardige
olie (koolzaad, palm), plantaardige vet (palm), emulgator mono- en
diglyceride van vetzuren, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad),
verdikkingsmiddel xanthaangom, aroma), EIEREN, water, YOGHURT 3,6%
vet in droge stof, TARWEZETMEEL, BOTER, gemodificeerd zetmeel,
MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (palm, met
MELK), bakpoeder, tafelzout, kaneel, zetmeel, verdikkingsmiddel
natriumalginaat, kleurstof caroteen, aroma. Kan sporen van
PEULVRUCHTEN, PINDA'S, SOJA en SESAM bevatten.. 

Verwen uw gasten met de taartklassieker van zachte roerdeeg, fruitige pruimen en fijne
boterkruimels. De taart met de onmiskenbaar goede smaak van de pruimen is een
heerlijk genot voor iedere gelegenheid!

Gewicht per stuk      810 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Pinda's, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      321 kcal
Energie :.....................    1.340 kJ

Vet :.........................       17 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,2 g
Koolhydraten :...............       38 g
waarvan suikers :...........       21 g

Eiwit :........................      4,1 g
Salt :.........................     0,32 g

Voedingsvezels :............      1,4 g

Melkvetgehalte :...................      2,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
119 Dagen

    4860 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

Apfelstrudel, lang getrokken
1042049

Handmatig getrokken appelstrudel, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        4

appels (77%), meel (TARWE, ROGGE), suiker, water, zetmeel,
glucosestroop, plantaardige olie (koolzaad, zonnebloem), tafelzout, gist,
gemodificeerd zetmeel, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose, kaneel, conserveringsstof
ZWAVELDIOXIDE. Kan sporen van EIEREN, MELK, PEULVRUCHTEN,
SESAM en SOJA bevatten.. 

 De lang getrokken Apfelstrudel van Resch&Frisch zal u ook overtuigen. Een
flinterdunne, lang getrokken Apfelstrudel omhuld de heerlijke vulling  goudbruin
gebakken zijn onze Strudel-heerlijkheden een garantie voor bijzondere
genotsmomenten.

Ongeveer 45 minuten bakken in een convectieoven op 175-180° C (met ventilator)

Gewicht per stuk     1600 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Zwaveldioxide

In sporen mogelijk
Melk, Eggs, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Gezwaveld

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      132 kcal
Energie :.....................      555 kJ

Vet :.........................      1,6 g
waarvan verzadigde vetzuren:      0,2 g
Koolhydraten :...............       26 g
waarvan suikers :...........       12 g

Eiwit :........................      2,0 g
Salt :.........................     0,23 g

Voedingsvezels :............      2,4 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
175 Dagen

    6400 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

Handmatig getrokken platte kaas strudel
1042050

Handmatig getrokken met platte kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        4

KWARK 20'% vet in droge stof (59%), suiker, EIEREN, TARWEMEEL, water,
maïsmeel, plantaardig vetten en oliën (kokos, koolzaad, palm, zonnebloem
met variabele gewichtsaandeelen), plantaardige vet gehydrogeneerd (kokos),
KIPPENEIWIT, glucosestroop, zetmeel, tafelzout, aroma. Kan sporen van
PEULVRUCHTEN, SESAM en SOJA bevatten.. 

 De lang getrokken kwarkstrudel van Resch&Frisch zal u ook overtuigen. Een
flinterdunne, lang getrokken deeg omhuld de heerlijke vulling  goudbruin gebakken zijn
onze Strudel-heerlijkheden een garantie voor bijzondere genotsmomenten.

Ongeveer 45 minuten bakken in een convectieoven op 175-180° C (met ventilator)

Gewicht per stuk     1600 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      208 kcal
Energie :.....................      832 kJ

Vet :.........................      7,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,0 g
Koolhydraten :...............       24 g
waarvan suikers :...........       15 g

Eiwit :........................      9,6 g
Salt :.........................     0,20 g

Voedingsvezels :............      0,7 g

Melkvetgehalte :...................      2,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
175 Dagen

    6400 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

Gebakken kwarktaart
1042067

Kwarktaart, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

KWARK 20% vet in droge stof (31%), suiker, EIWIT, MELK, TARWEMEEL,
REUZEL 36% vet, BOTER, EIGEEL, zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE
WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (palm, met MELK), plantaardige vet
(Salboter
), verdikkingsmiddel natriumalginaat; tafelzout, kleurstof bètacaroteen,
aroma. Kan sporen van SOJA, PEULVRUCHTEN en SESAM bevatten.. 

 Onze koekcreatie is de klassieker  ongeacht of het nu 's middags bij een kopje koffie of
geportioneerd als een creatief menudessert is. Volgens traditionele ambachtelijke kunst
gebakken combineert de gebakken kwarktaart een knapperig sappige
zandtaartdeegbodem met fijne kwarkcrème en smelt hij met iedere hap als het ware op
de tong. Dat zorgt bij kleine en grote genieters voor herinneringen uit de kindertijd...

Laat 180 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien

Gewicht per stuk      700 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      284 kcal
Energie :.....................    1.169 kJ

Vet :.........................       14 g
waarvan verzadigde vetzuren:      8,4 g
Koolhydraten :...............       29 g
waarvan suikers :...........       21 g

Eiwit :........................      8,7 g
Salt :.........................     0,29 g

Voedingsvezels :............      0,6 g

Melkvetgehalte :...................     11,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

Informatie voor de consumptie
1 Dag  bei 4-6°C

    4200 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

Frambozen-vanille-taart
1042091

Vlaai met frambozen en vanille-crème, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        6

frambozen (23%), suiker, EIEREN, TARWEMEEL, water, YOGHURT 3,6%
vet, TARWEZETMEEL, plantaardige olie (koolzaad, palm), plantaardige vet
(palm), glucosestroop, geleermiddel pectine, bakpoeder, tafelzout,
conserveringsstof kaliumsorbaat, voedingszuur citroenzuur, aroma,
plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad), verdikkingsmiddel
(xanthaangom, natriumalginaat), poeder van het vanillestokje, ZOETE
WEIPOEDER, dextrose, MELKPOEDER, vetpoeder (met MELK, palm),
gemodificeerd zetmeel, kleurstof caroteen. Kan sporen van SOJA,
PEULVRUCHTEN, PINDA en SESAM bevatten.. 

Zoete zomerse dromen en afwisseling zijn gegarandeerd! De bessencompositie van
roerdeeg, fruitige frambozen en heerlijke vanillecrème zorgt voor seizoensgebonden
variatie op het taartbuffet. De licht zure touch van de frambozen, gecombineerd met
zoete vanillecrème, zorgt voor de bijzondere smaak van deze koekcompositie. Zo
heerlijk-sappig en fruitig-fris, net alsof de frambozen vers van de struik zijn geplukt.

Gewicht per stuk      630 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Pinda's, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof, Conserveringsstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      323 kcal
Energie :.....................    1.346 kJ

Vet :.........................       18 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,5 g
Koolhydraten :...............       36 g
waarvan suikers :...........       21 g

Eiwit :........................      4,1 g
Salt :.........................     0,39 g

Voedingsvezels :............      1,8 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
119 Dagen

    3780 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

Apfelstrudel geportioneerd
1042098

Gevulde bladerdeeg, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       36

appels (63%), meel (TARWE, ROGGE), plantaardige vet en oliën (palm,
koolzaad), water, suiker, sultanine-rozijnen, EIEREN, BOTER, gist,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd,
dextrose, zetmeel, gemodificeerd zetmeel, tafelzout, azijn, kaneel,
conserveringsmiddel ZWAVELDIOXIDE, voedingszuur citroenzuur, aroma.
Kan sporen van SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Serveer uw gasten een heerlijk dessert bij een kopje koffie of thee! Gegarneerd met
vanillesaus, slagroom, ijs en verschillende vruchten wordt de Apfelstrudel een creatieve
dessert-compositie.

Kooktijd: 15 minuten

Gewicht per stuk      170 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Zwaveldioxide

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Gezwaveld

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      213 kcal
Energie :.....................      886 kJ

Vet :.........................       10 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,3 g
Koolhydraten :...............       27 g
waarvan suikers :...........       12 g

Eiwit :........................      2,9 g
Salt :.........................     0,42 g

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

Melkvetgehalte :...................      1,7 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    6120 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

Kwarkstrudel geportioneerd
1042099

Bladerdeeg gevuld met platte kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       36

KWARK 20% vet in droge stof (48%), TARWEMEEL, suiker, EIEREN, water,
plantaardig vetten en oliën (kokos, koolzaad, palm, zonnebloem met
variabele gewichtsaandeelen), sultanine-rozijnen, gepregelatineerd
maïsmeel, BOTER, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos),
KIPPENEIWIT, zetmeel, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose, tafelzout, azijn. Kan sporen van
SOJA, SESAM en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Serveer uw gasten een heerlijk dessert bij een kopje koffie of thee! Ontwikkel uw eigen
composities en garneer de kwarkstrudel met vanillesaus, slagroom, ijs en verschillende
soorten vruchten.

Kooktijd: 15 minuten

Gewicht per stuk      170 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      279 kcal
Energie :.....................    1.129 kJ

Vet :.........................       15 g
waarvan verzadigde vetzuren:      8,4 g
Koolhydraten :...............       25 g
waarvan suikers :...........       14 g

Eiwit :........................      8,9 g
Salt :.........................     0,40 g

Voedingsvezels :............      0,9 g

Melkvetgehalte :...................      3,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    6120 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

Abrikozencake
1042121

Cake met abrikozen
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

       6

kleine box

abrikozen (41%), suiker, plantaardig vet-product (plantaardige olie (koolzaad,
palm), plantaardige vet (palm), emulgator mono- en diglyceride van vetzuren,
plantaardige vet heel gehydrogeneerd (koolzaad), verdikkingsmiddel
xanthaangom, aroma), EIEREN, TARWEMEEL, water, YOGHURT 3,6% vet,
TARWEZETMEEL, AMANDELEN, bakpoeder, gemodificeerd zetmeel,
MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, vetpoeder (palm, met MELK),
dextrose, tafelzout, verdikkingsmiddel natriumalginaat, kleurstof caroteen,
aroma. Kan sporen van SOJA, PINDA'S en SESAM bevatten.. 

Zachte roerdeeg met fruitige abrikozenhelften, fijne joghurtcrème en geschaafde
amandelen. Seizoensgebonden verkrijgbaar!

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk      700 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Pinda's, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      290 kcal
Energie :.....................    1.210 kJ

Vet :.........................       17 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,0 g
Koolhydraten :...............       34 g
waarvan suikers :...........       18 g

Eiwit :........................      4,2 g
Salt :.........................     0,32 g

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

Melkvetgehalte :...................      0,2 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    4200 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

Chocolade-krokant cake
1042136Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

       4

kleine box

plantaardige olie (koolzaad, zonnebloem), water, suiker, HEELEI,
TARWEMEEL, HAZELNOTEN geroosterd (5%), chocolade (4%), (suiker,
cacaomassa, cacaoboter, emulgator SOJALECITHINE, natuurlijk aroma),
VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL, cacaopoeder (2,5%),
TARWEZETMEEL, zetmeel, ZOETE WEIPOEDER, KIPPENEIWIT,
TARWEGLUTEN, ekstrakti začina za bojanje, VOLLE MELKPOEDER,
gemodificeerd zetmeel, dextrose, verdikkingsmiddel natriumalginaat,
vetpoeder (met MELK, palm), glucosestroop, REUZEL 33% vet, honing,
tafelzout, aroma, Oostenrijkse rum 38 Vol%. Kan sporen van SESAM
bevatten..

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 5 minuten

Gewicht per stuk      800 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten, Soya

In sporen mogelijk
sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch, met alcohol

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      413 kcal
Energie :.....................    1.722 kJ

Vet :.........................       28 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,2 g
Koolhydraten :...............       35 g
waarvan suikers :...........       22 g

Eiwit :........................      5,4 g
Salt :.........................     0,66 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

    3200 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


