
Nettofüllgewicht

Slaný kolác losos - pórek
1053013

Flambírovaný kolá? s lososem a pórek, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 31%, PŠENIČNÁ MOUKA, uzený LOSOS*
15%(LOSOS*, kuchyňská sůl, kour), voda, pórek 8%, repkový olej,
kuchyňská sůl, korení. *akvakultura
.

Váha kusu      260 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Ryba

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      238 kcal
Energie :.....................      990 kJ

Tuk :.........................       11 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,9 g
Uhlohydráty :................       26 g
z toho cukr :.................      1,8 g

Bílkovina :...................      8,5 g
Sodio :.......................     1,50 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      6,9 g

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    3120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Flambírovaný kolác s mekkým sýrem, kukuricí a papr
1053014

Flambírovaný kolá? s m?kkým sýrem, kuku?icí a paprikou, hluboce
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 31%, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MĚKKÝ SÝR z
KRAVSKÉ MLÉKO:45% t. v s. (vyzrálé v solném nálevu
) 8%, cervený kostky papriky 8%, sladká kukurice 8%, repkový olej,
kuchyňská sůl, korení.

Váha kusu      260 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      248 kcal
Energie :.....................    1.031 kJ

Tuk :.........................       12 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,0 g
Uhlohydráty :................       28 g
z toho cukr :.................      2,5 g

Bílkovina :...................      7,0 g
Sodio :.......................     1,45 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      8,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    3120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Flambírovaný kolác se salámem a feferonkami
1053015

Flambírovaný kolá? se salámem a feferonkami, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 31%, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, salám 12%
(veprové maso, spek, dusitanová sůl na nakládání (kuchynská sul,
konzervacní látka: dusitan sodný), dextróza, glukózový sirup, korení, aróma,
extrakty korení, antioxidacní prostredky. *extrakt z rozmarýn, isoaskorbát
sodný), feferonky 4% (ocet, kuchyňská sůl), paprika 4%, sladká kukurice 4%,
repkový olej, kuchyňská sůl, korení. 

Váha kusu      260 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      274 kcal
Energie :.....................    1.133 kJ

Tuk :.........................       14 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,7 g
Uhlohydráty :................       28 g
z toho cukr :.................      2,2 g

Bílkovina :...................      7,8 g
Sodio :.......................     1,63 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      6,9 g

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    3120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Slaný kolác šunka - cesnek
1053016

Flambírovaný kolá? se šunkou a pórkem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 31%, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, prední sunka 12%
(veprové maso, voda, dusitanová sůl na nakládání:(kuchynská sul,
konzervacní látka: dusitan sodný), koření (sul, otevrené rostlinná bílkovina
(kukurice), kvasnice), antioxidacní prostredky kyselina askorbová, uhličitan
sodný, maltodextrin, dextróza, extrakt, z rozmarýn), zampiony 6%, pórek 6%,
repkový olej, kuchyňská sůl, korení.

Váha kusu      260 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      232 kcal
Energie :.....................      960 kJ

Tuk :.........................       10 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,0 g
Uhlohydráty :................       27 g
z toho cukr :.................      1,8 g

Bílkovina :...................      7,7 g
Sodio :.......................     1,39 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      6,9 g

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    3120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Slaný kolác slanina - cibule
1053017

Flambírovaný kolá? se slaninou a cibulí, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 31%, PŠENIČNÁ MOUKA, vařený slanina 15%
(veprové maso, voda, dusitanová sůl na nakládání (kuchynská sul,
konzervacní látka: dusitan sodný), maltodextrin, antioxidacní prostredky
(kyselina askorbová, extrakt z rozmarýn), kour), voda, cibule 8%, repkový
olej, kuchyňská sůl, korení.

Váha kusu      260 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      259 kcal
Energie :.....................    1.075 kJ

Tuk :.........................       13 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,3 g
Uhlohydráty :................       27 g
z toho cukr :.................      1,9 g

Bílkovina :...................      7,3 g
Sodio :.......................     1,53 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      6,9 g

Trvanlivost při -18 °C:
260 Dny

    3120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Slaný kolác bez prísad
1053018

Flambírovaný kolá? k obložení, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 40%, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, repkový olej,
kuchyňská sůl, korení.

Váha kusu      200 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      275 kcal
Energie :.....................    1.139 kJ

Tuk :.........................       12 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,1 g
Uhlohydráty :................       34 g
z toho cukr :.................      1,9 g

Bílkovina :...................      6,1 g
Sodio :.......................     1,41 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      9,0 g

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    2400 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Flambírovaný kolác se Šunka z Cerného lesa a pórek
1053019

Flambírovaný kolá? se Šunka z ?erného lesa a pórek, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

ZAKYSANÁ SMETANA 34%, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, Proužky šunky z
Černého lesa
 10% (Šunka ze zadního vepřového
, kuchyňská sůl, korení, dextróza, maltodextrin, antioxidacní prostredky:
askorbát sodný, extrakty korení, konzervacní látka (dusitan sodný, dusicnan
draselný; Zrající kultury
, kour), cibule 7%, pórek 3%, ZITNÁ MOUKA, repkový olej, kuchyňská sůl,
MOUKA Z JECNÉHO SLADU, korení.

Váha kusu      290 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
neobsahuje

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

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      262 kcal
Energie :.....................    1.096 kJ

Tuk :.........................       12 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,0 g
Uhlohydráty :................       29 g
z toho cukr :.................      2,9 g

Bílkovina :...................      8,4 g
Sodio :.......................     1,69 g

Vlákniny :....................      0,0 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
240 Dny

    3480 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Podklad pro flambovaný kolác de luxe
1053020

Flambírovaný kolá? k obložení, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, repkový olej, kuchyňská sůl.

Váha kusu      130 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez laktózy, vegan, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      268 kcal
Energie :.....................    1.133 kJ

Tuk :.........................      3,2 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      0,4 g
Uhlohydráty :................       52 g
z toho cukr :.................      1,5 g

Bílkovina :...................      7,0 g
Sodio :.......................     1,60 g

Vlákniny :....................      0,0 g

Obsah mléčného tuku :............      0,0 g

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

Hersteller

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


