
Netto vulgewicht

Boerensnack
1050009

Belegde zoute broodjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       18

meel (TARWE, ROGGE), water, KAAS 45% vet in droge stof, spek
(varkensvlees, nitrietpekelzout (zout, conserveringsstof natriumnitriet),
specerijen, dextrose, antioxidanten natriumascorbaat, sacharose,
maltodextrine, rook), gebakken uien (ui, zonnebloemolie), gist, tafelzout,
raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. oppervlak met natronloog behandeld. Kan sporen van
SOJA en SESAM bevatten.. 

 Tussendoor hartig genieten - de heerlijke boerensnack past gewoon bij iedere
gelegenheid. Met 115 g is het pikant zoute biergebak met pikante spek, uien en kaas
gebakken, geeft een verzadigend gevoel en zorgt voor een plus van de drankomzet!

Gewicht per stuk      115 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Curing salt

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      294 kcal
Energie :.....................    1.230 kJ

Vet :.........................      8,6 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,7 g
Koolhydraten :...............       40 g
waarvan suikers :...........      2,5 g

Eiwit :........................       13 g
Salt :.........................     1,65 g

Voedingsvezels :............      2,9 g

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

Broodstaaf met spek
1050014

Tarwegebak met spek, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       45

meel (TARWE, ROGGE), spek (28%) (varkensvlees, water, nitrietpekelzout
(zout, conserveringsmiddel natriumnitriet), stabilisator (difosfaat, trifosfaat,
polyfosfaat), maltodextrine, suiker, antioxidanten natriumascorbaat,
specerijen, natuurlijk aroma, dextrose, specerijextracten, rook), KAAS 45%
vet in droge stof, water, gist, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose, tafelzout, Paprikapoeder,
voedingszuur (azijnzuur melkzuur). Kan sporen van SOJA en SESAM
bevatten.. 

 Verleid uw gasten op ieder moment met ovenverse snacks  of het nu een kleine hap
tussendoor, een combinatie met soep of salade of 's avonds bij een biertje of glas wijn
is. De broodstaaf met spek behoort tot de populaire producten van Resch&Frisch. Dat is
natuurlijk geen wonder, want de fijne spek omhult het beste deeg, gegratineerd met een
pikante kaasmix smaakt hij gewoon heerlijk hartig!

Gewicht per stuk       80 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
sesam, Soya

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

Eigenschappenblad
Lactosevrij

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      280 kcal
Energie :.....................    1.174 kJ

Vet :.........................       11 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,4 g
Koolhydraten :...............       29 g
waarvan suikers :...........      1,0 g

Eiwit :........................       15 g
Salt :.........................     1,77 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    3600 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

Uientaart
1050023

Licht gistbrood met ui, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

       8

kleine box

ui (50%), TARWEMEEL, ZURE ROOM, EIEREN, KAAS 45% vet in droge
stof, spek (varkensvlees, nitrietpekelzout (zout, conserveringsmiddel
natriumnitriet), specerijextracten, suiker, dextrose, aroma, antioxidanten
natriumascorbaat), maltodextrine, rook), water, plantaardig vetten en oliën
(kokos, koolzaad, palm, zonnebloem met variabele gewichtsaandeelen), gist,
tafelzout, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos),
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd,
MAGERE MELKPOEDER, dextrose, peper, nootmuskaat
, aroma. Kan sporen van LUPINE, SESAM en SOJA bevatten.. 

 De klassieker voor de herfst: kruidige uientaart van fijne gistdeeg, belegd met uien en
ham, wordt in combinatie met Federweisser, wijn of bier een echt genot.
De pikante specialiteit is bijzonder geschikt als fingerfood tijdens evenementen en
trainingen, als hoofdgerecht of als snack voor tussendoor.

120 minuten laten ontdooien - kooktijd: 6 minuten

Gewicht per stuk      650 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Lupine, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Curing salt

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      224 kcal
Energie :.....................      932 kJ

Vet :.........................       14 g
waarvan verzadigde vetzuren:      7,1 g
Koolhydraten :...............       17 g
waarvan suikers :...........      2,7 g

Eiwit :........................      8,0 g
Salt :.........................     1,36 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
84 Dagen

    5200 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-snackgebak
1050035

Pikante snackbroodjesmix met zoetmiddel, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       54

Farmers snack voor gasten: meel (TARWE, ROGGE), KAAS 45% vet in droge stof, water, spek (varkensvlees,
nitrietpekelzout (zout, conserveringsmiddel natriumnitriet), specerijextracten, suiker, dextrose, aroma, antioxidanten
natriumascorbaat), maltodextrine, rook), ui, gist, tafelzout, zonnebloemolie, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL,
NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose. Oppervlak is behandeld met natronloog. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten.. Kaassnack voor gasten: TARWEMEEL, KAAS 45% vet in droge stof (22%), water,
KWARK 20% vet in droge stof, olijfolie, zonnebloemolie, tomaten, tomatenpuree, tafelzout, gist, AMANDELEN,
pijnboompitten, TARWEMOUTMEEL, dextrose, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, MOSTERD,
alcoholazijn, specerijen, knoflook, basilicum, peper, citroensap, voedingszuur azijnzuur, paprika edelzoet
, suiker, azijn, gemodificeerd zetmeel, specerijextracten, aroma, conserveringsmiddel kaliumsorbaat. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten.. Salamisnack voor gasten: meel (TARWE, ROGGE), salami (13%) (varkensvlees, spek,
nitrietpekelzout (zout, conserveringsmiddel natriumnitriet) dextrose, specerijen, aroma, specerijextracten, antioxidanten
(ascorbinezuur, natriumisoascorbaat), rook), water, KAAS 45% vet in droge stof, peperoni, gist, SESAM, lijnzaad,
tafelzout, specerijen, Paprika-extract
, TARWEMOUTMEEL, suiker, dextrose, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, aroma, voedingszuur
(azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SOJA bevatten..

 De snacks in de gemengde doos met mini-snack-gebak weet te overtuigen door de
zelfgemaakte look en omdat van buiten al te zien is, dat zometeen een hartelijke
lekkernij de smaakpapillen gaat verwennen. De mix bestaat uit de mini-boerensnack,
een zoute krakeling gebakken met pikant spek, uien en kaas, de mini-salamisnack,
krachtige roggendeeg gevuld met salami en peperoni en de mini-kaassnack, fijn
tarwedeeg gebakken met tomaten-zuivelspread en kaas. Eenvoudig. Perfect!

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, mosterd, Peulvruchten, sesam

In sporen mogelijk
Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Conserveringsstof, Zoetmiddel, Curing salt

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      283 kcal
Energie :.....................    1.183 kJ

Vet :.........................      8,7 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,1 g
Koolhydraten :...............       37 g
waarvan suikers :...........      2,0 g

Eiwit :........................       13 g
Salt :.........................     1,73 g

Voedingsvezels :............      2,6 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1890 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-snackbroodje
1050037

Gekruid assortiment Deense gebakjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

Kippenflap met kerrie voor gasten (TARWEMEEL, BOTER, kippenvlees (12%), water, ui, tomatenpuree, KWARK 20%
vet in droge stof, HEELEI, gist, suiker, lijnzaad, SESAM, conserveringsmiddel kaliumsorbaat, zetmeel, voedingszuur
(citroenzuur, azijnzuur), MOSTERD, aroma, alcoholazijn, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose, gejodeerd keukenzout, specerijen, specerijextracten. Kan sporen van PEULVRUCHTEN, SOJA
en SELDERIJ bevatten.), Deens gebak met letcho voor gasten (TARWEMEEL, BOTER, water, paprika (10%), KAAS
45% vet in droge stof, tomaten, ui, KWARK 20% vet in droge stof, HEELEI, suiker, gist, gejodeerd tafelzout, zetmeel,
gemodificeerd zetmeel, specerijen, specerijextracten, voedingszuur (citroenzuur, azijnzuur), TARWEMOUTMEEL,
ROGGEMEEL, dextrose, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, plantaardige olie (koolzaad, zonnebloem),
conserveringsmiddel kaliumsorbaat. Kan sporen van PEULVRUCHTEN, SOJA en SESAM bevatten..), Ronde cake
met spinazie voor gasten (TARWEMEEL, BOTER, KAAS 45% vet in droge stof, spinazie 13%, water, HEELEI, ZURE
ROOM, KWARK 20% vet in droge stof, gist, suiker, gejodeerd tafelzout, knoflook, peper, ROGGEMEEL,
TARWEMOUTMEEL, dextrose, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, raapzaadolie, zonnebloemolie,
EIDOOIER POEDER, WEIPOEDER, ROOMPOEDER, MAGERE MELKPOEDER, gemodificeerd zetmeel,
maltodextrine, glucosesiroop, specerijextract, aroma, verdikkingsmiddel (natriumalginaat, xanthaangom). Kan sporen
van PEULVRUCHTEN, SOJA en SESAM bevatten..) 

 Kleine lekkernijen met een groot effect: de gemengde doos met mini-snackbroodjes is
bijzonder modern, want “mini” is modern en “fingerfood” is in. Of het nu een mini-
kipcurry-snack, een mini-letcho-gebakje en een mini-spinazieslak is  met deze lekkere
kleinigheden verwent u uw gasten tijdens evenementen, trainingen of buffetten.

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, mosterd, sesam

In sporen mogelijk
Selderij, Peulvruchten, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Conserveringsstof

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      362 kcal
Energie :.....................    1.498 kJ

Vet :.........................       22 g
waarvan verzadigde vetzuren:       14 g
Koolhydraten :...............       28 g
waarvan suikers :...........      4,6 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     1,13 g

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

Melkvetgehalte :...................     20,2 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



Netto vulgewicht

Stuk pizza Hawaii
1050044

Tarwegebak met ananas en ham, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       15

TARWEMEEL, ananas (21%), pizzaham (17%) (varkensvlees, water,
nitrietpekelzout (tafelzout, conserveringsmiddel natriumnitriet), aroma,
maltodextrine, stabilisator difosfaat, antioxidanten ascorbinezuur), mozzarella
45% vet in droge stof, tomaten, water, MELK, gist, EIEREN, tafelzout, suiker,
raapzaadolie, MOSTERD, specerijen, basilicum. Kan sporen van SESAM,
SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

 Precies de juiste keuze voor de kleine honger op een hete snack: zachte pizzadeeg
met fruitige tomatensaus, belegd met fijne ham, fruitige ananasstukken en mozzarella.
De bereiding is zo eenvoudig en met het handige formaat zijn de pizza-hoekjes ook
uitermate geschikt “to go”. Perfect, dat de producten ook tot max. 30 min. in onze
warmhoud-vitrine warm gepresenteerd kunnen worden!

Gewicht per stuk      130 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, mosterd

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

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

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      199 kcal
Energie :.....................      840 kJ

Vet :.........................      5,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,6 g
Koolhydraten :...............       26 g
waarvan suikers :...........      4,9 g

Eiwit :........................       12 g
Salt :.........................     1,70 g

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

Melkvetgehalte :...................      3,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1950 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 pizza met mozzarella
1050045

Tarwegebak met mozzarella, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       15

tomaten, TARWEMEEL, mozzarella 45% vet in droge stof (15%), water,
MELK, gist, EIEREN, tafelzout, suiker, raapzaadolie, MOSTERD (bevat
aroma), specerijen, basilicum. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

 Precies de juiste keuze voor de kleine honger op een hete snack: zachte pizzadeeg
met fruitige tomatensaus, belegd met mozzarella en tomaten. De bereiding is zo
eenvoudig en met het handige formaat zijn de pizza-hoekjes ook uitermate geschikt “to
go”. Perfect, dat de producten ook tot max. 30 min. in onze warmhoud-vitrine warm
gepresenteerd kunnen worden!

Gewicht per stuk      125 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, mosterd

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      192 kcal
Energie :.....................      806 kJ

Vet :.........................      5,1 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,6 g
Koolhydraten :...............       26 g
waarvan suikers :...........      3,3 g

Eiwit :........................      9,3 g
Salt :.........................     1,40 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1875 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 pizza met salami
1050046

Tarwebroodje met salami en zoetmiddel, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       15

TARWEMEEL, mozzarella 45% vet in droge stof, tomaten, water, salami
(12%) (varkensvlees, spek, nitrietpekelzout (zout, conserveringsmiddel
natriumnitriet), maltodextrine, specerijen, specerijextracten, antioxidanten
(roosmarijnextract, isoascorbinezuur, natriumisoascorbaat), rook), maïs,
peperoni, MELK, gist, EIEREN, tafelzout, suiker, azijn, raapzaadolie,
MOSTERD (bevat natuurlijk aroma), specerijen, kruiden. Kan sporen van
SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

 Precies de juiste keuze voor de kleine honger op een hete snack: zachte pizzadeeg
met fruitige tomatensaus, belegd met kruidige salami, maïs, peperoni en mozzarella. De
bereiding is zo eenvoudig en met het handige formaat zijn de pizza-hoekjes ook
uitermate geschikt “to go”. Perfect, dat de producten ook tot max. 30 min. in onze
warmhoud-vitrine warm gepresenteerd kunnen worden!

Gewicht per stuk      115 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, mosterd

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Curing salt

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      255 kcal
Energie :.....................    1.069 kJ

Vet :.........................      9,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,3 g
Koolhydraten :...............       28 g
waarvan suikers :...........      3,6 g

Eiwit :........................       13 g
Salt :.........................     2,05 g

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

Melkvetgehalte :...................      4,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

Informatie voor de consumptie
6 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

    1725 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

Toastje met ham en kaas
1050103

Geroosterd dubbele boterham met gesneden ham en kaas, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       24

TARWEMEEL, toastham (25%) (varkensvlees, water, nitrietpekelzout
(keukenzout, conserveringsmiddel natriumnitriet), stabilisator (trifosfaat,
difosfaat), antioxidanten (natriumascorbaat, ascorbinezuur),
verdikkingsmiddel carrageen, tafelzout, aroma, suiker, aroma, dextrose),
KAAS (25%), water, BOTER, raapzaadolie, gist, suiker, tafelzout. Kan sporen
van SOJA en VIS bevatten.. 

De klassieker van de snelle snacks voor tussendoor: van buiten knapperig toastbrood,
van binnen de perfecte combinatie van hartige ham en heerlijk smeltende kaas!

Gewicht per stuk      150 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Fish, Soya

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

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      246 kcal
Energie :.....................    1.033 kJ

Vet :.........................       11 g
waarvan verzadigde vetzuren:      6,3 g
Koolhydraten :...............       21 g
waarvan suikers :...........      1,3 g

Eiwit :........................       15 g
Salt :.........................     1,10 g

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

Melkvetgehalte :...................      8,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

Informatie voor de consumptie
4 Dagen  bei 4-6°C

    3600 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-croissantmix pikant
1050111Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      90

grote box

botercroissant-deeg (TARWEMEEL, BOTER (19%), water, gist, EIEREN, suiker, tafelzout, MAGERE MELKPOEDER,
TARWE-EIWIT, TARWEMOUTMEEL, TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL, gepregelatineerd
maïsmeel, dextrose), Vulling van gerookte ham
 (18%) (rookvlees (36%) (varkensvlees, tafelzout, specerijen, dextrose, stabilisator (difosfaat, trifosfaat, polyfosfaat),
antioxidanten (natriumascorbaat, ascorbinezuur), suiker, aroma, conserveringsstof (natriumnitriet, kaliumnitraat),
specerijextracten, rook), ZURE ROOM, water, gebakken uien (ui, zonnebloemolie), gemodificeerd zetmeel, gedroogd
glucosestroop
, verdikkingsmiddel Methylcellulose
, MOSTERD, peterselie, tafelzout, specerijen), Salami-tomaten vulling
 (18%) (tomaten (46%), salami (29%) (varkensvlees, spek, specerijen (bevat MOSTERD), nitrietpekelzout (tafelzout,
conserveringsstof kaliumnitraat), antioxidanten (natriumascorbaat), dextrose, specerijextracten), water, KAAS 45% vet
in droge stof, plantaardige olie (olijven, koolzaad), gemodificeerd zetmeel, gedroogd glucosestroop
, specerijen, tafelzout, verdikkingsmiddel Methylcellulose
), Kruiden-zuivelspread vulling
 (17%) (ZUIVELSPREAD (42%) (ZUIVELSPREAD, zetmeel, zout), ZURE ROOM, water, aardappelvlokken,
TARWEZETMEEL, EIEREN, palmvet, TARWEGRIESMEEL, ZOETE WEIPOEDER, rijsmiddel (difosfaten,
Natriumcarbonaat)), bieslook (3,5%), gemodificeerd zetmeel, zout, citroensap van Concentraat
, kruiden, knoflook), SESAM, lijnzaad, KAAS 45% vet in droge stof. oppervlak dw. met natronloog behandeld. Kan
sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten..

3 heerlijke soorten in een mix: kruiden-zuivelspread, tomaten-salami en gerookte ham

Kooktijd: 6 minuten.

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, mosterd, sesam

In sporen mogelijk
Peulvruchten, Soya

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

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      351 kcal
Energie :.....................    1.460 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:       13 g
Koolhydraten :...............       32 g
waarvan suikers :...........      3,9 g

Eiwit :........................      8,7 g
Salt :.........................     1,33 g

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

Melkvetgehalte :...................     16,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2700 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

Lookstok
1050120

Tarwegebak met knoflookboter, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      40

grote box

TARWEMEEL, water, BOTER (9%), ROGGEMEEL, tafelzout, knoflook (2%),
raapzaadolie, MAGERE MELKPOEDER, TARWEMOUTMEEL,
TARWEZETMEEL, gedroogd NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM,
dextrose, zetmeel, rijstmeel, gist, voedingszuur (azijnzuur, melkzuur). Kan
sporen van EI, PEULVRUCHTEN, SOJA en SESAM bevatten..

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       72 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk

In sporen mogelijk
Eggs, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      313 kcal
Energie :.....................    1.306 kJ

Vet :.........................      9,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,7 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........      2,2 g

Eiwit :........................      8,9 g
Salt :.........................     2,47 g

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

Melkvetgehalte :...................      7,4 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2880 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


