
Netto vulgewicht

Briochebroodje
1040015

Licht gistbrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      50

grote box

TARWEMEEL, HEELEI, suiker, BOTER, water, ROGGEMEEL, gist,
tafelzout, maïsmeel, TARWEMOUTMEEL, MAGERE MELKPOEDER,
dextrose, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM gedroogd, aroma. Kan
sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

Het briochebroodje is een plus voor ieder ontbijtbuffet. Het sappige briochedeeg met
hagelsuiker-strooisel smaakt heerlijk puur of met boter.

Kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       50 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      317 kcal
Energie :.....................    1.329 kJ

Vet :.........................      8,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,0 g
Koolhydraten :...............       50 g
waarvan suikers :...........       12 g

Eiwit :........................      9,2 g
Salt :.........................     0,77 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    2500 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

Paardebloem
1040016

Licht gistbrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       50

TARWEMEEL, water, suiker, HEELEI, AMANDELEN, BOTER (5%), gist,
EIGEEL, KWARK 20% vet in droge stof, ROGGEMEEL, MAGERE
MELKPOEDER, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose, tafelzout, aroma. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten.. 

 De paardenbloem van fijn boter-gistdeeg bestrooid met amandelen kan dankzij de
vorm bijzonder goed worden bestreken  en is zodoende een bijzonder highlight aan het
ontbijtbuffet.

Gewicht per stuk       60 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      325 kcal
Energie :.....................    1.359 kJ

Vet :.........................       10 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,1 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........       11 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     0,93 g

Voedingsvezels :............      2,8 g

Melkvetgehalte :...................      4,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 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



Netto vulgewicht

Mini-krapfen 
1040037

Donut gemaakt van lichte gistdeeg, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       40

TARWEMEEL, abrikozen vruchtvulling (20%) (abrikozen, suiker, glucose
fructose-siroop, geleermiddel pectine, gemodificeerd zetmeel, voedingszuur
citroenzuur, aroma), HEELEI (11%), zonnebloemolie, water, BOTER, gist,
suiker, EIGEEL (1,8%), aroma, TARWEZETMEEL, tafelzout, ZOETE
WEIPOEDER, LACTOSE, emulgator mono- en diglyceride van vetzuren. Kan
sporen van SESAM, SOJA, en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Het kleine, met abrikozenjam gevuld gebak van Resch&Frisch zijn echt helemaal hip
tijdens carnaval. Naast het traditioneel gevulde gebak zorgen het mini-gevuld gebak
voor afwisseling en zijn ze vooral voor de kleine gasten een grote hit tijdens carnaval.

Gewicht per stuk       40 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 :.....................      371 kcal
Energie :.....................    1.550 kJ

Vet :.........................       16 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,0 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........       16 g

Eiwit :........................      7,7 g
Salt :.........................     0,67 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    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

Boter briochevlecht
1040067Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

       8

grote box

TARWEMEEL, suiker, EIEREN, BOTER (5%), EIGEEL, KWARK 20% vet in
droge stof, gist, water, AMANDELEN, tafelzout, MAGERE MELKPOEDER,
aroma's. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

180 minuten laten ontdooien.

Gewicht per stuk      350 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      329 kcal
Energie :.....................    1.376 kJ

Vet :.........................      8,6 g
waarvan verzadigde vetzuren:      4,2 g
Koolhydraten :...............       50 g
waarvan suikers :...........       11 g

Eiwit :........................       10 g
Salt :.........................     1,01 g

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

Melkvetgehalte :...................      4,9 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

    2800 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 muffin
1040116

Koek met chocoladestukjes, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       18

raapzaadolie, water, suiker, TARWEMEEL, EIEREN, chocolade (6%) (suiker,
cacaomassa, cacaoboter, emulgator SOJALECITHINE, natuurlijk aroma),
VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL, TARWEZETMEEL, cacaopoeder,
ZOETE WEIPOEDER, zetmeel, KIPPENEIWIT, TARWEGLUTEN, tafelzout,
kleurend specerijextracten, zonnebloemolie, natuurlijk aroma. Kan sporen
van PEULVRUCHTEN en SESAM bevatten.. 

Geen kruimelen, geen knoeien  in de school, op weg naar het werk of tijdens de vrije tijd
deze chocolademuffin is het ideale zoete genot voor tussendoor en onderweg. Extra
grote chocoladestukjes zorgen ervoor dat deze muffin een bijzonder chocoladegenot is.

Gewicht per stuk      110 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Soya

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      455 kcal
Energie :.....................    1.896 kJ

Vet :.........................       28 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,6 g
Koolhydraten :...............       43 g
waarvan suikers :...........       26 g

Eiwit :........................      6,0 g
Salt :.........................     0,93 g

Voedingsvezels :............      1,9 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1980 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-muffin-mix
1040128

Licht luchtig eiergebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

##(Bosbessen muffin: 11% blauwe bosbessen, Amandelmuffin: 5%
AMANDELEN, Chocolade muffin: 6% stukjes chocolade) raapzaadolie,
suiker, EIEREN, TARWEMEEL, water, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, blauwe bosbessen, stukjes chocolade (suiker, cacaomassa,
cacaoboter, mager cacaopoeder, emulgator SOJALECITHINE, aroma),
TARWEZETMEEL, AMANDELEN, cacaopoeder, ZOETE WEIPOEDER,
zetmeel, KIPPENEIWIT, glucosestroop, Bosbessensap
, Bosbessenpulp
, TARWEGLUTEN, VEZELKOP, tafelzout, kleurend specerijextracten,
zonnebloemolie, aroma (bevat SOJA), voedingszuur citroenzuur. Kan sporen
van SESAM bevatten..

 Groot muffin-genot in klein formaat!

De populaire muffins van Resch&Frisch zijn nu ook verkrijgbaar in klein formaat. De
kleine sappige lekkernijen verleiden in de soorten chocolade, blauwe bosbes en
amandel. Met een grootte van 35 gram hebben de mini-muffins het ideale formaat voor
het kleine koek-genot voor iedere gelegenheid.

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten, Soya

In sporen mogelijk
sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      452 kcal
Energie :.....................    1.882 kJ

Vet :.........................       27 g
waarvan verzadigde vetzuren:      2,9 g
Koolhydraten :...............       44 g
waarvan suikers :...........       26 g

Eiwit :........................      6,4 g
Salt :.........................     0,96 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2100 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-tulbandcake-mix
1040135

Licht luchtig eiergebak, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       60

Chocoladetulbandcake (3% chocolade), Pompoenpittentulbandcake (10%
pompoenpitten), Stracciatellatulbandcake (5% chocolade). raapzaadolie,
suiker, TARWEMEEL, water, TARWEZETMEEL, voorgegelatineerd
maïszetmeel, KIPPENEIWIT, pompoenpitten, KIPPENEIGEELPOEDER,
cacaomassa, cacaopoeder, cacaoboter, tafelzout, emulgator:
SOJALECITHINE, aroma (bevat MELK), vanilline, kleurstoffen plantenextract.
Kan sporen van SESAM en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Klein maar fijn: heerlijke mini-tulbandcake-mix in de soorten chocolade, stracciatella en
pompoen. Deze bijzondere verleiding is een echte hit voor alle zoetekauwen: met de
mini-chololadetulbandcake, de straciatella-tulbandcake verfijnd met chocoladestukjes of
het bijzondere genot van geroosterde pompoenpitten  drie keer vers uit de oven en een
gevarieerd genot!

Gewicht per stuk       35 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Soya

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      451 kcal
Energie :.....................    1.862 kJ

Vet :.........................       27 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,0 g
Koolhydraten :...............       45 g
waarvan suikers :...........       24 g

Eiwit :........................      5,6 g
Salt :.........................     0,34 g

Voedingsvezels :............      0,8 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
119 Dagen

    2100 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

Boerenbeignet
1040178

Donut gemaakt van lichte gistdeeg, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       27

TARWEMEEL, HEELEI (15%), water, zonnebloemolie, BOTER, gist, suiker,
EIGEEL (2%), tafelzout, lactose, ZOETE WEIPOEDER, TARWEZETMEEL,
aroma, ROGGEMEEL, emulgator mono- en diglyceride van vetzuren. Kan
sporen van SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten..

De geselecteerde ingrediënten in het zachte gevulde gebak van Resch&Frisch
garanderen uw gasten een waar genot! Geserveerd met een beetje abrikozenjam is dit
meelgerecht een heerlijke afwisseling voor koek en cake.

Gewicht per stuk       85 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 :.....................      386 kcal
Energie :.....................    1.608 kJ

Vet :.........................       18 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,0 g
Koolhydraten :...............       45 g
waarvan suikers :...........      6,3 g

Eiwit :........................      9,5 g
Salt :.........................     0,88 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2295 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

Botercroissant
1040181

Deens gebak met boter, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       25

TARWEMEEL, BOTER (23%), water, suiker, gist, EIEREN, MAGERE
MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT, TARWEMOUTMEEL,
TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL,
gepregelatineerd maïsmeel, dextrose. Kan sporen van SOJA, SESAM en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Verras de zoetekauwen onder de gasten met de nieuwe, fijne botercroissants. Deze
heerlijk geurende kleine meesterwerken zijn gemaakt met hoogwaardige boter en vallen
ook in de smaak bij bijzonder kieskeurige gasten. Tijdens het ontbijt, geserveerd bij een
koffiespecialiteit of heerlijk gevuld  uw gasten kunnen deze verleiding niet weerstaan.

Gewicht per stuk       65 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 :.....................      396 kcal
Energie :.....................    1.646 kJ

Vet :.........................       21 g
waarvan verzadigde vetzuren:       14 g
Koolhydraten :...............       42 g
waarvan suikers :...........      7,3 g

Eiwit :........................      9,0 g
Salt :.........................     1,08 g

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

Melkvetgehalte :...................     19,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1625 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

Brioche-burger
1040191

Licht gistbrood, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos       30

TARWEMEEL, EIEREN, suiker, plantaardige vet (palm), plantaardige olie
(zonnebloem), gist, ROGGEMEEL, water, tafelzout, MAGERE
MELKPOEDER, gepregelatineerd maïsmeel, TARWEMOUTMEEL, dextrose,
gedroogd NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM. Kan sporen van SOJA en
SESAM bevatten.. 

De beste gistdeeg met melk en boter: De licht zoete smaak biedt gevarieerde
combinatiemogelijkheden - van rustiek deftig tot zoet-pikant.

Gewicht per stuk       80 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      330 kcal
Energie :.....................    1.382 kJ

Vet :.........................      9,4 g
waarvan verzadigde vetzuren:      3,4 g
Koolhydraten :...............       49 g
waarvan suikers :...........      7,6 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     0,91 g

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

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
91 Dagen

    2400 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

Zoet volkoren-hoorntje
1040195Artikelnr.

Stuks per doos       20

VOLKOREN SPELTMEEL (51%), Geitenmelk
 minstens 2,8% vet, EIEREN, honing, AMANDELEN, gist, raapzaadolie,
ROGGEMEEL, SPELTBLOEM, tafelzout, suiker. Kan sporen van SESAM en
SOJA bevatten.. 

 Zoete, met de hand gemaakte hoorntjes van puur spelt-volkorenmeel, verfijnd met
Oostenrijkse geitenmelk en alleen gezoet met honing. Bestrooid met fijne
amandelblaadjes.
WAT ER IN MIJ ZIT
MIJN PLUS
Spelt-volkorenmeel
Geitenmelk
Honing

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       75 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch, Volkoren

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      306 kcal
Energie :.....................    1.279 kJ

Vet :.........................      9,5 g
waarvan verzadigde vetzuren:      1,6 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........      8,1 g

Eiwit :........................       11 g
Salt :.........................     0,85 g

Voedingsvezels :............      5,6 g

Melkvetgehalte :...................      0,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
70 Dagen

Algemene voedingsinformatie

Magnesium :... - -
IJzer :.......... - -

Fosfor :........ - -
Zink :........... - -

betaglutaan :................ -

% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid

    1500 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.

Kalium :........ - -

Een gevarieerde voeding, beweging en
een gezonde levensstijl zijn belangrijk voor
de gezondheid.

Stand :... 13.08.2020De producten kunnen onderhevig zijn aan receptveranderingen. De informatie op de productverpakking is doorslaggevend.Opmerking



Netto vulgewicht

Croissant
1040198Artikelnr.

Stuks per doos       40

TARWEMEEL, BOTER (22%), water, EIEREN, suiker, gist, MAGERE
MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT, TARWEMOUTMEEL,
TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD TARWEMEEL,
gepregelatineerd maïsmeel, dextrose. Kan sporen van SOJA, SESAM en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Franse klassieker van fijn croissantdeeg

Gewicht per stuk       46 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Lupine, Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      377 kcal
Energie :.....................    1.568 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:       13 g
Koolhydraten :...............       40 g
waarvan suikers :...........      6,9 g

Eiwit :........................      8,8 g
Salt :.........................     1,02 g

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

Melkvetgehalte :...................     18,3 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1840 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

Broodjes-croissant-mix zoet
1040200

Botercroissants, gevuld
Artikelnr.

Stuks per doos       90

botercroissant-deeg (TARWEMEEL, BOTER (18%), water, suiker, gist,
EIEREN, MAGERE MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT,
TARWEMOUTMEEL, TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, gepregelatineerd maïsmeel, dextrose), abrikozen
vruchtvulling (20%) (abrikozen (60%), suiker, water, gemodificeerd zetmeel,
voedingszuur citroenzuur, verdikkingsmiddel (cellulose, xanthaangom),
antioxidanten ascorbinezuur, kleurstof bètacaroteen, aroma),
HAZELNOOTPASTA (20%) (suiker, plantaardig vetten en oliën dw.
gehydrogeneerd (palm, koolzaad), HAZELNOTEN (22%), cacaopoeder (3%),
vanillepoeder), Vanille vulling
 (20%) (glucosestroop, suiker, water, gemodificeerd zetmeel,
verdikkingsmiddel carboxymethylcellulose, tafelzout, kleurstof (bètacaroteen,
titaandioxide), natuurlijk vanille-aroma, voedingszuur wijnsteenzuur
), AMANDELEN, suiker. Kan sporen van SOJA en SESAM bevatten..

Zachte mini-croissants met fruitige abrikozen, fijne hazelnoot- en zoete vanillevulling.

Gewicht per stuk       30 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      395 kcal
Energie :.....................    1.648 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:       12 g
Koolhydraten :...............       45 g
waarvan suikers :...........       16 g

Eiwit :........................      7,9 g
Salt :.........................     0,88 g

Voedingsvezels :............      1,9 g

Melkvetgehalte :...................     15,3 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

Mini-Donut-mix
1040220

Donut gemaakt van lichte gistdeeg met suikerglazuur, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      72

kleine box

vanille gevuld
: TARWEMEEL, Vanille vulling
 19% (water, suiker, MAGERE MELKPOEDER, gemodificeerd zetmeel, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos),
plantaardig vetten en oliën (kokos, koolzaad, palm, zonnebloem met variabele gewichtsaandeelen), EIGEEL,
glucosestroop, aroma, poeder van het vanillestokje, tafelzout, kleurstof bètacaroteen), vetglazuur 12% (suiker,
plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos, zonnebloem), cacaopoeder vetarm
, natuurlijk vanille-aroma), plantaardige olie (zonnebloem, koolzaad), geraspte chocolade (suiker, cacaopoeder,
VOLLE MELKPOEDER, MAGERE MELKPOEDER, natuurlijk vanille-aroma), water, gist, suiker, TARWEZETMEEL,
tafelzout. Kan sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 
: TARWEMEEL, vetglazuur 16% (suiker, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos, zonnebloem), cacaopoeder
vetarm
, natuurlijk vanille-aroma), plantaardige olie (zonnebloem, koolzaad), water, gist, suiker, TARWEZETMEEL, tafelzout.
Kan sporen van EIEREN, MELK, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. NOGA gevuld
: TARWEMEEL, NOGAVULLING 19% (suiker, plantaardig oliën en vetten (zonnebloem, cacaoboter), HAZELNOTEN,
MAGERE MELKPOEDER, cacaopoeder), vetglazuur 12% (suiker, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos,
zonnebloem), cacaopoeder vetarm
, natuurlijk vanille-aroma), plantaardige olie (zonnebloem, koolzaad), water, HAZELNOTEN 4%, gist, suiker,
TARWEZETMEEL, tafelzout. Kan sporen van SOJA bevatten..

Laat 60 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien
Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      398 kcal
Energie :.....................    1.659 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:      6,6 g
Koolhydraten :...............       46 g
waarvan suikers :...........       17 g

Eiwit :........................      6,6 g
Salt :.........................     0,59 g

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

Melkvetgehalte :...................      0,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
182 Dagen

    1968 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

Chocoladedonut
1040221

Donut gemaakt van lichte gistdeeg met suikerglazuur, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      48

grote box

TARWEMEEL, plantaardige olie (zonnebloem, koolzaad), vetglazuur 12%
(suiker, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos, zonnebloem),
cacaopoeder vetarm
, natuurlijk vanille-aroma), water, vetglazuur wit 4% (suiker, plantaardig oliën
en vetten (kokos, palm), lactose, ROOMPOEDER, emulgator:
SOJALECITHINE, aroma), gist, suiker, TARWEZETMEEL, tafelzout. Kan
sporen van EIEREN en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Laat 60 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien.

Gewicht per stuk       65 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Soya

In sporen mogelijk
Eggs, Peulvruchten

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      399 kcal
Energie :.....................    1.662 kJ

Vet :.........................       19 g
waarvan verzadigde vetzuren:      6,7 g
Koolhydraten :...............       48 g
waarvan suikers :...........       14 g

Eiwit :........................      6,6 g
Salt :.........................     0,69 g

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

Melkvetgehalte :...................      0,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
273 Dagen

    3120 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

Noga-donut
1040222

Donut gemaakt van lichte gistdeeg met suikerglazuur, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      48

grote box

TARWEMEEL, NOTENVULLING (17%) (suiker, plantaardig oliën en vetten
(zonnebloem, cacaoboter), HAZELNOTEN, MAGERE MELKPOEDER,
cacaopoeder), plantaardige olie (zonnebloem, koolzaad), vetglazuur 10%
(suiker, plantaardige vet heel gehydrogeneerd (kokos, zonnebloem),
cacaopoeder vetarm
, natuurlijk vanille aroma), water, HAZELNOTEN, suiker, gist,
TARWEZETMEEL, tafelzout. Kan sporen van SOJA en EIEREN bevatten.. 

Laat 60 minuten bij kamertemperatuur  ontdooien.

Gewicht per stuk       76 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Peulvruchten

In sporen mogelijk
Eggs, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      429 kcal
Energie :.....................    1.790 kJ

Vet :.........................       23 g
waarvan verzadigde vetzuren:      5,5 g
Koolhydraten :...............       47 g
waarvan suikers :...........       18 g

Eiwit :........................      7,2 g
Salt :.........................     0,60 g

Voedingsvezels :............      2,7 g

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

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
273 Dagen

    3648 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-botercroissant
1040227

Deens gebak met boter, bevroren
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      80

grote box

TARWEMEEL, BOTER (23%), water, suiker, gist, HEELEI, MAGERE
MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT, TARWEMOUTMEEL,
TARWEZETMEEL, gepregelatineerd maïsmeel, dextrose. Kan sporen van
SOJA, SESAM en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

Kooktijd: 4 minuten

Gewicht per stuk       25 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 :.....................      388 kcal
Energie :.....................    1.613 kJ

Vet :.........................       20 g
waarvan verzadigde vetzuren:       14 g
Koolhydraten :...............       42 g
waarvan suikers :...........      7,1 g

Eiwit :........................      8,9 g
Salt :.........................     1,06 g

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

Melkvetgehalte :...................     19,1 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    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

Nougat Croissant
1040233

Deens gebak met chocoladevulling
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      27

grote box

botercroissant-deeg (TARWEMEEL, BOTER (16%), water, suiker, gist,
EIEREN, MAGERE MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT,
TARWEMOUTMEEL, TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, gepregelatineerd maïsmeel, dextrose), HAZELNOOTPASTA
(19%) (suiker, plantaardig vetten en oliën dw. gehydrogeneerd (palm,
koolzaad), HAZELNOTEN (22%), cacaopoeder (3%), vanillepoeder),
AMANDELEN. Kan sporen van SOJA en SESAM bevatten.. 

60 minuten laten ontdooien - kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       90 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs, Peulvruchten

In sporen mogelijk
sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
geen inbegrepen

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      399 kcal
Energie :.....................    1.662 kJ

Vet :.........................       23 g
waarvan verzadigde vetzuren:       13 g
Koolhydraten :...............       40 g
waarvan suikers :...........       15 g

Eiwit :........................      7,6 g
Salt :.........................     0,77 g

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

Melkvetgehalte :...................     13,6 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    2430 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

Abrikooscroissant
1040234

Deens gebak met abrikozenvruchtvulling, diepvries
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      12

kleine box

botercroissant-deeg (TARWEMEEL, BOTER (19%), water, suiker, gist,
EIEREN, MAGERE MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT,
TARWEMOUTMEEL, TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, gepregelatineerd maïsmeel, dextrose), abrikozen
vruchtvulling (22%) abrikozen (60%), suiker, water, gemodificeerd zetmeel,
voedingszuur citroenzuur, verdikkingsmiddel (cellulose, xanthaangom),
antioxidanten ascorbinezuur, kleurstof bètacaroteen, aroma). Kan sporen van
PEULVRUCHTEN, SESAM en SOJA bevatten.. 

60 minuten laten ontdooien - kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       90 g

Bereiding

Productomschrijving

Ingrediënten

Afmetingen
Glutenhoudende granen, Melk, Eggs

In sporen mogelijk
Peulvruchten, sesam, Soya

Declaratieplichtige toevoegingsmiddelen (volgens ZZuIV)
Antioxidanten, Kleurstof

Eigenschappenblad
Vegetarisch

Voedingswaarde per 100 g

Energie :.....................      349 kcal
Energie :.....................    1.453 kJ

Vet :.........................       17 g
waarvan verzadigde vetzuren:       11 g
Koolhydraten :...............       41 g
waarvan suikers :...........       12 g

Eiwit :........................      7,4 g
Salt :.........................     0,88 g

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

Melkvetgehalte :...................     15,8 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1080 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

Vanille Croissant
1040235

Deens gebak met abrikozenvruchtvulling, diepvries
Artikelnr.

Stuks per doos

Doos

      12

kleine box

botercroissant-deeg (TARWEMEEL, BOTER (19%), water, suiker, gist,
EIEREN, MAGERE MELKPOEDER, tafelzout, TARWE-EIWIT,
TARWEMOUTMEEL, TARWEZETMEEL, VOORGEGELATINEERD
TARWEMEEL, gepregelatineerd maïsmeel, dextrose), vanillecrème (21%)
(glucosestroop, suiker, water, gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel
carboxymethylcellulose, tafelzout, kleurstof (bètacaroteen, titaandioxide
), natuurlijk vanille-aroma, voedingszuur wijnsteenzuur
). Kan sporen van PEULVRUCHTEN, SESAM en SOJA bevatten.. 

60 minuten laten ontdooien - kooktijd: 3 minuten

Gewicht per stuk       90 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 :.....................      371 kcal
Energie :.....................    1.550 kJ

Vet :.........................       16 g
waarvan verzadigde vetzuren:       11 g
Koolhydraten :...............       48 g
waarvan suikers :...........       16 g

Eiwit :........................      7,1 g
Salt :.........................     0,93 g

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

Melkvetgehalte :...................     15,5 g

Bij -18°C tenminste houdbaar tot:
98 Dagen

    1080 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


