
Nettofüllgewicht

Bageta šunková
1051031

Obložené pšenicné pecivo se šunkou, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      24

PŠENIČNÁ MOUKA, sunka na pizzu (21%) (veprové maso, voda, kuchyňská
sůl, aróma, stabilizátory (difosfáty, trifosforecnany), antioxidacní prostredky
(kyselina askorbová, askorbát sodný), kyselicí prostredek Laktát sodný
, konzervacní látka dusitan sodný), SÝR 45% t. v s., Přípravek z čerstvého
sýru
 65% t. v s. (TVAROH, SMETANA, olivový olej, sul), voda, bramborové
vlocky, pekarské drozdí, olivový olej, petrzel, kuchyňská sůl, MOUKA Z
JECNÉHO SLADU. Může obsahovat stopy SÓJA, SEZAM a RYBA .. 

Váha kusu      140 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Fosforečnany, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      237 kcal
Energie :.....................      990 kJ

Tuk :.........................      9,9 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,8 g
Uhlohydráty :................       22 g
z toho cukr :.................      1,1 g

Bílkovina :...................       15 g
Sodio :.......................     1,40 g

Vlákniny :....................      1,3 g

Obsah mléčného tuku :............      8,2 g

Trvanlivost při -18 °C:
119 Dny

Pokyn pro spotřebitele
6 Stunden

    3360 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Bageta salámová
1051032

Obložené pšenicné pecivo se salámem, hluboce
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      24

PŠENIČNÁ MOUKA, salám 19% (veprové maso, spek, kuchyňská sůl,
konzervacní látka dusitan sodný, dextróza, korení, antioxidacní prostredky
(kyselina askorbová, askorbát sodný, rozmarýnový extrakt), extrakty korení,
aróma, kour), SÝR 45% t. v s., Čerstvá příprava
 65% t. v s. (TVAROH, SMETANA, olivový olej, sul), voda, jarní cibule,
bramborové vlocky, pekarské drozdí, olivový olej, kuchyňská sůl, MOUKA Z
JECNÉHO SLADU. Může obsahovat stopy SÓJA, SEZAM a RYBA .. 

Váha kusu      140 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      291 kcal
Energie :.....................    1.218 kJ

Tuk :.........................       16 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      8,3 g
Uhlohydráty :................       22 g
z toho cukr :.................      1,1 g

Bílkovina :...................       14 g
Sodio :.......................     1,60 g

Vlákniny :....................      1,4 g

Obsah mléčného tuku :............      7,8 g

Trvanlivost při -18 °C:
119 Dny

Pokyn pro spotřebitele
6 Stunden

    3360 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Bageta rajcatová
1051033

Obložené pšenicné pecivo s rajcaty, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      24

PŠENIČNÁ MOUKA, rajcata (21%), mozarella 45% t. v s., voda, Přípravek z
čerstvého sýru
 65% t. v s. (TVAROH, SMETANA, olivový olej, kuchyňská sůl), bazalkové
pesto (olivový olej, bazalka, SÝR, MANDLE, cesnek, petrzel, piniová
semínka, kuchyňská sůl, citronová šťáva, korení, cukr), bramborové vlocky,
pekarské drozdí, olivový olej, bazalka, kuchyňská sůl, MOUKA Z JECNÉHO
SLADU. Může obsahovat stopy SÓJA, SEZAM a RYBA .. 

Váha kusu      140 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Ořechy

stopy možné
Ryba, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      237 kcal
Energie :.....................      990 kJ

Tuk :.........................       11 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,3 g
Uhlohydráty :................       23 g
z toho cukr :.................      1,6 g

Bílkovina :...................       11 g
Sodio :.......................     0,91 g

Vlákniny :....................      1,7 g

Obsah mléčného tuku :............      7,3 g

Trvanlivost při -18 °C:
119 Dny

Pokyn pro spotřebitele
6 Stunden

    3360 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Bageta kurecí
1051034

Obložené pšenicné pecivo s kurecím masem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      24

PŠENIČNÁ MOUKA, kurecí kebab (19%) (kurecí maso, JOGURT, MLÉKO,
kuchyňská sůl, korení, slunecnicový olej, skrob, bylinky, antioxidacní
prostredky kyselina askorbová, extrakty korení, stabilizátory (difosfáty,
trifosforecnany), SÝR 45% t. v s., Přípravek z čerstvého sýru
 65% t. v s. (TVAROH, SMETANA, olivový olej, kuchyňská sůl), voda, jarní
cibule, bramborové vlocky, pekarské drozdí, olivový olej, kuchyňská sůl,
MOUKA Z JECNÉHO SLADU. Může obsahovat stopy SÓJA, SEZAM a
RYBA .. 

Váha kusu      140 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Fosforečnany

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      243 kcal
Energie :.....................    1.012 kJ

Tuk :.........................       11 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,9 g
Uhlohydráty :................       22 g
z toho cukr :.................      1,1 g

Bílkovina :...................       13 g
Sodio :.......................     1,26 g

Vlákniny :....................      1,4 g

Obsah mléčného tuku :............      7,8 g

Trvanlivost při -18 °C:
119 Dny

Pokyn pro spotřebitele
6 Stunden

    3360 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A-4600 Wels
Österreich

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


