
Netto vulgewicht

Mini-gebak-bix
1041015

Gevuld Deens gebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

bladerdeeg (TARWEMEEL, water, plantaardig vetten en oliën (palm, koolzaad), HEELEI, MELK,
gist, suiker, BOTER, TARWEMOUTMEEL, TARWEGLUTEN, tafelzout, aroma), Mini-kwarkgebakje
 met KWARKVULLING (KWARK 20% vet in droge stof (37%), suiker, EIEREN, sultanine-rozijnen,
gepregelatineerd maïsmeel, plantaardig vetten en oliën (kokos, koolzaad, palm, zonnebloem met
variabele gewichtsaandeelen), plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos), water, EIWIT,
zetmeel, tafelzout, aroma, kleurstof caroteen), Mini-maanzaadkroontje
 met maanzaad vulling (grijs maanzaad (17%), water, suiker, ZOETE WEIPOEDER, zetmeel,
specerijen, aroma, paneermeel (meel (TARWE, ROGGE), gist, water, tafelzout, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose), Oostenrijkse rum
38 Vol%). Minigebak met bessenvulling met aalbesvulling (bes (27%), suiker, water, zetmeel). Mini
vruchtenschipje met vruchtenvulling (water, mandarijnen (10%), morellen zonder suiker (4%), suiker,
zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (MELK, palm),
verdikkingsmiddel natriumalginaat, voedingszuur citroenzuur, tafelzout, aroma, kleurstof
bètacaroteen, Mini rum-kokos-bladerdeeggebak met kokosvulling (water, suiker, geraspte kokos
(5%), Oostenrijkse rum 38 Vol%, zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose,
vetpoeder (MELK, palm), verdikkingsmiddel natriumalginaat, tafelzout, aroma, kleurstof
bètacaroteen). Kan sporen van SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

 De exclusieve verleiding in het klein! De zoetekauwen onder uw gasten kunnen niet
voorbij lopen aan de vijf mini-gebakspecialiteiten. Het minigebak met bessenvulling
weet te overtuigen met zijn bessenvulling, de rum-kokos-hoorntje laat exotische
fantasieën waar worden, het mini-kwarkgebakje verleidt met lichte kwarkcrème, het fijne
mini-vruchtengebakje weet te overtuigen met mandarijnen en kersen en het sappige
mini-maanzaadkroontje weet de liefhebber van deze klassieke heerlijkheid te overtuigen.

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch, met alcohol

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      302 kcal
Energie :.....................    1.257 kJ

Vet :.........................       13 g
waarvan verzadigde vetzuren:      7,2 g
Koolhydraten :...............       37 g
waarvan suikers :...........       16 g

Eiwit :........................      7,0 g
Salt :.........................     0,46 g

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

Melkvetgehalte :...................      9,3 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1836 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 Deens gebak mengeling voor gasten
1041037

Bio bladerdeeggebak-mix, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

SPELTBLOEM*, water, BOTER*, NOTENVULLING* (water, HAZELNOTEN*,
suiker*, paneermeel* (TARWEMEEL*, water, gist, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL*), maïszetmeel*, dextrose*, specerij*, mager cacao*,
tafelzout, aroma), KWARK* 20% vet in droge stof, abrikozen*,
HAZELNOOTPASTA* (suiker*, HAZELNOTEN*, palmvet*, zonnebloemolie*,
cacaopoeder*, MAGERE MELKPOEDER*, aroma), HEELEI*, suiker*,
HAZELNOTEN*, gist, zetmeel*, voedingszuur melkzuur*, tafelzout, aroma's.
*uit gecontroleerd biologische teelt. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PINDA'S bevatten.. 

Zoete varieteit voor genieters -bestaande uit nogaflappen, notenflappen, notenflappen,
abrikozenflappen en kwarkflappen.

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Pinda's, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
bio, Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      359 kcal
Energie :.....................    1.499 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:      8,6 g
Koolhydraten :...............       37 g
waarvan suikers :...........       16 g

Eiwit :........................      7,6 g
Salt :.........................     0,50 g

Voedingsvezels :............      2,0 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    2040 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

Snack-gebakassortiment
1041075

Assortiment gevuld Deens gebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      48

kleine box

bladerdeeg (TARWEMEEL, water, plantaardig vetten en oliën (koolzaad, palm), HEELEI, MELK, gist, suiker, BOTER,
TARWEMOUTMEEL, TARWEGLUTEN, tafelzout, aroma), Mini-gebakje met appel
 met appelvulling (appels(35%), water, suiker, BROODKRUIMELS (meel (TARWE, ROGGE), gist, water, tafelzout,
raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose), EIEREN,
gemodificeerd zetmeel, kaneel, zetmeel, MELKPOEDER, ZOETE WEIPOEDER, dextrose, vetpoeder (MELK, palm),
verdikkingsmiddel natriumalginaat, voedingszuur citroenzuur, aroma, tafelzout, kleurstof bètacaroteen), Mini-gebakje
met abrikozenvulling
 met #Marille-Mandelfüllung# (abrikozen (13%), suiker, EIEREN, AMANDELEN (4%), water, VEZELKOP, plantaardig
vetten en oliën (palm, koolzaad, zonnebloem met variabele gewichtsaandeelen), TARWEMEEL, maïszetmeel,
glucosestroop, tafelzout, geleermiddel pectine, voedingszuur citroenzuur, aroma (bevat SOJA), kleurstoffen (caroteen,
karmijn), Mini-notenslak
 met NOTENVULLING (water, HAZELNOTEN (14%), suiker, paneermeel (meel (TARWE, ROGGE), gist, water,
tafelzout, raapzaadolie. TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose),
WALNOTEN (3%), ZOETE WEIPOEDER, TARWEZETMEEL, SOJAMEEL, Oostenrijkse rum 38 Vol%,
voorgegelatineerd meel, VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL, specerij, gejodeerd tafelzout, mager cacao,
KIPPENEIWIT), Mini-kwarkgebakje
 met KWARKVULLING (KWARK 20% vet in droge stof (37%), suiker, EIEREN, sultanine-rozijnen, gepregelatineerd
maïsmeel, plantaardig vetten en oliën (kokos, koolzaad, palm, zonnebloem met variabele gewichtsaandeelen),
plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos), water, EIWIT, zetmeel, tafelzout, aroma, kleurstof caroteen). Kan
sporen van SESAM bevatten..

Kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten, Soya

In sporen mogelijk
sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch, met alcohol

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      327 kcal
Energie :.....................    1.358 kJ

Vet :.........................       17 g
waarvan verzadigde vetzuren:      7,2 g
Koolhydraten :...............       36 g
waarvan suikers :...........       15 g

Eiwit :........................      6,8 g
Salt :.........................     0,45 g

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

Melkvetgehalte :...................      1,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 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


