
Netto vulgewicht

Pizza Margherita
1052107

Pizza met tomaten en kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

       8

grote box

TARWEMEEL, tomaten (24%), mozzarella 45% vet in droge stof (18%),
water, plantaardige olie (koolzaad, olijven), tafelzout, gist, basilicum, suiker,
voorgegelatineerd maïszetmeel, rijsmiddel (calciumfosfaat,
Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur citroenzuur. Kan sporen van
SOJA en VIS bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      505 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      201 kcal
Energie :.....................      848 kJ

Vet :.........................      6,6 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,2 g
Koolhydraten :...............       26 g
waarvan suikers :...........      2,1 g

Eiwit :........................      9,2 g
Salt :.........................     1,36 g

Voedingsvezels :............      1,6 g

Melkvetgehalte :...................      2,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    4040 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

Pizza Salami
1052108

Pizza met kaas en salami, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (16%), salami (10%) (varkensvlees, spek,
nitrietpekelzout (tafelzout, conserveringsstof natriumnitriet), dextrose,
specerijen, specerijextracten, antioxidanten (roosmarijnextract,
ascorbinezuur, natriumascorbaat), glucosestroop, rook), KAAS 40%vet in
droge stof (9%), mozzarella 45% vet in droge stof (5%), plantaardige olie
(koolzaad, olijven), tafelzout, gist, suiker, voorgegelatineerd maïszetmeel,
rijsmiddel (calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur
citroenzuur. Kan sporen van SOJA en VIS bevatten.. 

Gewicht per stuk      475 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Curing salt

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      230 kcal
Energie :.....................      971 kJ

Vet :.........................      8,9 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,1 g
Koolhydraten :...............       27 g
waarvan suikers :...........      1,9 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     1,78 g

Voedingsvezels :............      1,5 g

Melkvetgehalte :...................      3,4 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    3800 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

Pizza Prosciutto
1052109

Pizza met kaas en ham, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (15%), ham (13%) (varkensvlees, water,
tafelzout, aroma, stabilisatoren (difosfaten, trifosfaten), antioxidanten
(ascorbinezuur, natriumascorbaat), natuurlijk aroma, voedingszuur
Natriumlactaat
, conserveringsstof natriumnitriet), KAAS 40% vet in droge stof (8%),
mozzarella 45% vet in droge stof (4%), plantaardige olie (koolzaad, olijven),
tafelzout, gist, suiker, voorgegelatineerd maïszetmeel, rijsmiddel
(calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur citroenzuur. Kan
sporen van SOJA en VIS bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      495 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Fosfaten, Curing salt

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      196 kcal
Energie :.....................      832 kJ

Vet :.........................      5,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,5 g
Koolhydraten :...............       26 g
waarvan suikers :...........      1,8 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     1,70 g

Voedingsvezels :............      1,5 g

Melkvetgehalte :...................      3,2 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    3960 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

Pizza Diavolo
1052110

Pizza met kaas, salami en chilipeper, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (15%), salami (8%) (varkensvlees, spek,
nitrietpekelzout (tafelzout, conserveringsstof natriumnitriet), dextrose,
specerijen, specerijextracten, antioxidanten (roosmarijnextract,
ascorbinezuur, natriumascorbaat), glucosestroop, rook), KAAS 40% vet in
droge stof (8%), peperoni (7%), mozzarella 45% vet in droge stof (4%),
plantaardige olie (koolzaad, olijven), tafelzout, gist, suiker, voorgegelatineerd
maïszetmeel, rijsmiddel (calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano,
brandewijnazijn, voedingszuur citroenzuur. Kan sporen van SOJA en VIS
bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      510 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Curing salt

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      214 kcal
Energie :.....................      902 kJ

Vet :.........................      8,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,7 g
Koolhydraten :...............       25 g
waarvan suikers :...........      1,8 g

Eiwit :........................      9,9 g
Salt :.........................     1,78 g

Voedingsvezels :............      1,6 g

Melkvetgehalte :...................      3,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 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

Pizza Tonno
1052111

Pizza met kaas en tonijn, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (15%), TONIJN (12%), KAAS 40% vet in
droge stof (4%), bosui (1%), ui (1%), plantaardige olie (koolzaad,
zonnebloem, olijven), tafelzout, gist, suiker, voorgegelatineerd maïszetmeel,
rijsmiddel (calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur
citroenzuur. Kan sporen van SOJA bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      515 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Fish

In sporen mogelijk
Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      204 kcal
Energie :.....................      861 kJ

Vet :.........................      6,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,5 g
Koolhydraten :...............       25 g
waarvan suikers :...........      1,8 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     1,59 g

Voedingsvezels :............      1,5 g

Melkvetgehalte :...................      3,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    4120 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

Pizza Capricciosa
1052112

Pizza met mozzarella, ham, champignons en artisjokken, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (15%), KAAS 40% vet in droge stof (8%), ham
(6%) (varkensvlees, water, tafelzout, aroma, stabilisatoren (difosfaten,
trifosfaten), antioxidanten (ascorbinezuur, natriumascorbaat), natuurlijk
aroma, voedingszuur Natriumlactaat
, conserveringsstof natriumnitriet), champignon (5%), mozzarella 45% vet in
droge stof (4%), artisjokken (3%), plantaardige olie (koolzaad, olijven),
tafelzout, gist, bosui, suiker, voorgegelatineerd maïszetmeel, rijsmiddel
(calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur citroenzuur. Kan
sporen van SOJA en VIS bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      515 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Fosfaten, Curing salt

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      186 kcal
Energie :.....................      787 kJ

Vet :.........................      5,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,3 g
Koolhydraten :...............       25 g
waarvan suikers :...........      1,7 g

Eiwit :........................      9,8 g
Salt :.........................     1,49 g

Voedingsvezels :............      1,6 g

Melkvetgehalte :...................      3,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    4120 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

Pizza Spinaci
1052113

Pizza met spinazie en feta, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos        8

TARWEMEEL, water, tomaten (14%), spinazie (11%), feta van schapen- en
geitenmelk 45% vet in droge stof (6%), mozzarella 45% vet in droge stof
(6%), paprika (5%), ui, plantaardige olie (koolzaad, zonnebloem, olijven),
tafelzout, gist, suiker, voorgegelatineerd maïszetmeel, rijsmiddel
(calciumfosfaat, Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur citroenzuur. Kan
sporen van SOJA, SELDERIJ en VIS bevatten.. 

Bereidingswijze: P 0

Gewicht per stuk      525 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Selderij, Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      179 kcal
Energie :.....................      758 kJ

Vet :.........................      5,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,3 g
Koolhydraten :...............       25 g
waarvan suikers :...........      2,2 g

Eiwit :........................      7,9 g
Salt :.........................     1,37 g

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

Melkvetgehalte :...................      3,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 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

Kleine Pizza Margherita
1052114

Pizza met tomaten en kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      12

grote box

TARWEMEEL, tomaten (21%), mozzarella 45% vet in droge stof (18%),
water, plantaardige olie (koolzaad, olijven), tafelzout, gist, basilicum, suiker,
voorgegelatineerd maïszetmeel, rijsmiddel (calciumfosfaat,
Natriumcarbonaat), oregano, voedingszuur citroenzuur. Kan sporen van
SOJA en VIS bevatten.. 

Bereidingswijze: P11

Gewicht per stuk      250 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Lactosevrij, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      207 kcal
Energie :.....................      871 kJ

Vet :.........................      6,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,2 g
Koolhydraten :...............       27 g
waarvan suikers :...........      2,1 g

Eiwit :........................      9,3 g
Salt :.........................     1,39 g

Voedingsvezels :............      1,6 g

Melkvetgehalte :...................      2,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    3000 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


