
Netto vulgewicht

Aardbeiengebak geportioneerd
1043041

Aardbeiengebak geportioneerd, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

aardbeien (27%), REUZEL 36% vet, gelei (suiker, water, glucosestroop,
aardbeien, geleermiddel pectine, voedingszuur citroenzuur, zuurteregelaar
natiumcitraat, conserveringsmiddel kaliumsorbaat, kleurstoffen vruchtensap
(vlierbessen)), TARWEMEEL, EIEREN, suiker, aardbei vruchtenvulling
(suiker, aardbeien, geleermiddel pectine, voedingszuur citroenzuur,
conserveringsstof kaliumsorbaat), water, citroensap, glucosestroop,
ananassapconcentraat, bakpoeder, gelatine, tafelzout, voedingszuur
citroenzuur, geleermiddel pectine, emulgator mono- en diglyceride van
vetzuren, aroma. Kan sporen van PEULVRUCHTEN, SOJA en SESAM
bevatten.. 

 Het geportioneerde aardbeiengebak van een luchtig biscuitdeeg en een fijne
kwarkcrème belooft een vruchtgenot par excellence. Deze lekkernij zorgt tijdens ieder
seizoen voor heerlijke genotsmomenten en is zodoende een fruitig fris genot voor uw
gasten, die nu een alternatief hebben voor de bestaande geportioneerde
gebakspecialiteiten zoals de Sacher-, Kardinal- en tiramisuvarianten.

Individueel en uitgepakt ontdooien gedurende 180 minuten in de koelkast

Gewicht per stuk      100 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Conserveringsstof

Eigenschappenblad
bevat dierlijke gelatine

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      204 kcal
Energie :.....................      858 kJ

Vet :.........................      8,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,9 g
Koolhydraten :...............       29 g
waarvan suikers :...........       20 g

Eiwit :........................      2,9 g
Salt :.........................     0,30 g

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

Melkvetgehalte :...................      6,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

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

    1600 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

Sachertaart geportioneerd
1043048

Sachertaart, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

EIEREN, suiker, TARWEMEEL, BOTER, abrikozen vruchtvulling (suiker,
abrikozen, glucose fructose-siroop, voedingszuur citroenzuur, geleermiddel
pectine, conserveringsstof kaliumsorbaat), chocolade (suiker, cacaomassa,
cacaoboter, emulgator SOJALECITHINE, natuurlijk vanille-aroma), water,
cacaopoeder, bakpoeder, plantaardige vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), TARWEZETMEEL, emulgator mono- en diglyceride van
vetzuren, aroma. Kan sporen van PEULVRUCHTEN en SESAM bevatten.. 

 De Sachertaart zorgt met zijn chocolade-achtige deeg, zijn sappige jam en de fijn
smeltende fondant-glazuur voor smeltende harten. 

Laat 120 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien

Gewicht per stuk      100 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Soya

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Conserveringsstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      395 kcal
Energie :.....................    1.655 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:       12 g
Koolhydraten :...............       49 g
waarvan suikers :...........       34 g

Eiwit :........................      5,9 g
Salt :.........................     0,40 g

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

Melkvetgehalte :...................     13,0 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

Informatie voor de consumptie
1 Dag  trocken u

    1600 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-yoghurt-gebak geportioneerd
1043060

Frambozengebak met yoghurtcrème, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

YOGHURT 3,6% vet (24%), suiker, REUZEL 36% vet, frambozen (10%),
EIEREN, water, BOTER, framboos vruchtenvulling (suiker, frambozen (45%),
glucose fructose-siroop, geleermiddel pectine, voedingszuur citroenzuur,
stabilisator calciumcitraten, conserveringsstof kaliumsorbaat),
HAZELNOTEN, blauwmaanzaad, citroensap, gelatine, ZOETE WEIPOEDER,
zetmeel, specerij, tafelzout, emulgator mono- en diglyceride van vetzuren,
stabilisator sorbitol, aroma. Kan sporen van tarwegluten
, SOJA en SESAM bevatten.. 

De verfrissende compositie van sappige maanzaadmassa met zachte yoghurtcrème en
fruitige frambozenspiegel zorgt voor een zomers genot.

Individueel en uitgepakt ontdooien gedurende 180 minuten in de koelkast

Gewicht per stuk      125 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Glutenhoudende granen, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Conserveringsstof

Eigenschappenblad
bevat dierlijke gelatine

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      247 kcal
Energie :.....................    1.031 kJ

Vet :.........................       15 g
waarvan verzadigde vetzuren:      7,5 g
Koolhydraten :...............       22 g
waarvan suikers :...........       22 g

Eiwit :........................      4,7 g
Salt :.........................     0,20 g

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

Melkvetgehalte :...................     10,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

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

    2000 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

Stuk origineel Linzer taart geportioneerd
1043065

Bakkerswaar van zandtaartdeeg met noten en bessenjam, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       16

HAZELNOTEN (28%), bessenjam (21%) (suiker, rode bes, appel,
geleermiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, Geconcentreerde
vlierbessen
), suiker, EIEREN, 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, TARWEZETMEEL, AMANDELEN,
Oostenrijkse rum 38 Vol%, kaneel, bakpoeder, tafelzout, emulgator: mono-
en diglyceride van vetzuren, aroma. Kan sporen van PINDA'S, MELK, SOJA
en SESAM bevatten.. 

 De fijne klassieker weet te overtuigen met het heerlijke aroma van geroosterde
hazelnoten en de typische kruiden. Sappig notenzandtaartdeeg met aalbessenjam
worden afgerond met het karakteristieke deegrooster. 

Laat 120 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien

Gewicht per stuk       90 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Eggs, Peulvruchten

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

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch, met alcohol

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      530 kcal
Energie :.....................    2.212 kJ

Vet :.........................       38 g
waarvan verzadigde vetzuren:      6,5 g
Koolhydraten :...............       39 g
waarvan suikers :...........       31 g

Eiwit :........................      6,4 g
Salt :.........................     0,30 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

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

    1440 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

Bananencrème-stukje
1043143

Bananencrème-stukje
Artikelnr.

Stuks per doos       16

Bananencrème
 54% (REUZEL 36% vet, water, suiker, MAGERE MELKPOEDER, gelatine,
maltodextrine, Banaan gedroogd, gemodificeerd zetmeel, kleurige
plantenconcentraten
 (saffloer, citroen), aroma, voedingszuur citroenzuur, zout), EIEREN,
chocoladecouverture (cacaomassa, suiker, cacaoboter, VOLLE
MELKPOEDER, emulgator SOJALECITHINE, natuurlijk aroma),
TARWEMEEL, water, suiker, BOTER, cacaopoeder, glucosestroop, glucose
fructose-siroop, palmvet, zonnebloemolie, stabilisator sorbitol, emulgator
mono- en diglyceride van vetzuren, aroma, tafelzout. Kan sporen van
PINDA'S, SESAM en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Gewoon hemels - met heerlijke bananen-kwarkcrème op een licht en donker biscuit.

Individueel en uitgepakt ontdooien gedurende 240 minuten in de koelkast

Gewicht per stuk       90 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Soya

In sporen mogelijk
Pinda's, Peulvruchten, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
bevat dierlijke gelatine

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      329 kcal
Energie :.....................    1.373 kJ

Vet :.........................       22 g
waarvan verzadigde vetzuren:       14 g
Koolhydraten :...............       27 g
waarvan suikers :...........       19 g

Eiwit :........................      4,7 g
Salt :.........................     0,30 g

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

Melkvetgehalte :...................     16,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
147 Dagen

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

    1440 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


