
Nettofüllgewicht

Pecivo mix bezlepkové
1070124

Bezlepková smes peciva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

Houska s dýňovými semínky: bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, dýnová
semínka (12%), SÓJOVÁ MOUKA, kvasnice, kuchyňská sůl, slupky psyllia,
dýnový olej (1%), repkový olej, zahustovadlo: hydroxypropylmethylcelulóza,
rýžová mouka, sirup z karamelizovaného cukru, barvivo: potravinářské
barvivo Ammonsulfit. Může obsahovat stopy SEZAM .. housky se semínky:
voda, bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, lnené semeno, quinoa, slunecnicová
semínka, pohanka, SÓJOVÁ MOUKA, kvasnice, repkový olej, kuchyňská sůl,
zahustovadlo hydroxypropylmethylcelulóza, slupky psyllia, cukr, rýžová
mouka, SEZAM, sirup z karamelizovaného cukru. 

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Sezam, Sója

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Barviva

List vlastností
bez lepku, bez laktózy, vegan,
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      273 kcal
Energie :.....................    1.136 kJ

Tuk :.........................      8,4 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      1,1 g
Uhlohydráty :................       43 g
z toho cukr :.................      1,0 g

Bílkovina :...................      6,0 g
Sodio :.......................     1,10 g

Vlákniny :....................      4,5 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
182 Dny

     900 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Chléb mix bezlepkový krájený
1070127

Smes bezlepkového peciva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

Fitness chléb bez lepku: bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, slunecnicová
semínka, SÓJOVÁ MOUKA, mrkve, dýnová semínka, kvasnice, lnené
semeno, kuchyňská sůl, susený Bezlepkové Rýžový kvásek, slupky psyllia,
rýžová mouka, rýžová mouka se škrobem, barvivo: potravinářské barvivo
Ammonsulfit, SEZAM, cukr, zahustovadlo: hydroxypropylmethylcelulóza,
kmín, fenykl, koriandr, anýz. Kořeněný chléb bez lepku: bezlepkový
PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, SÓJOVÁ MOUKA, kvasnice, susený Bezlepkové
Rýžový kvásek, slupky psyllia, kuchyňská sůl, cukr, fenykl, anýz, koriandr,
rýžová mouka se škrobem, zahustovadlo: hydroxypropylmethylcelulóza,
rýžová mouka. Může obsahovat stopy SEZAM .. 

Váha kusu       35 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Sezam, Sója

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Barviva

List vlastností
bez lepku, bez laktózy, vegan,
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      234 kcal
Energie :.....................      985 kJ

Tuk :.........................      3,5 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      0,5 g
Uhlohydráty :................       46 g
z toho cukr :.................      1,5 g

Bílkovina :...................      4,1 g
Sodio :.......................     1,51 g

Vlákniny :....................      3,2 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
182 Dny

    1120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Kaiserka bezlepková
1070129

Bezlepkové pecivo, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      11

bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, SÓJOVÁ MOUKA, rýžová mouka,
pekarské drozdí, kuchyňská sůl, slupky psyllia, repkový olej, SUŠENÉ
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO BEZ LAKTÓZY, zahustovadlo:
hydroxypropylmethylcelulóza, cukr. Může obsahovat stopy SEZAM .. 

Váha kusu       60 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Mléko, Sója

stopy možné
Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez lepku, bez laktózy, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      241 kcal
Energie :.....................    1.018 kJ

Tuk :.........................      2,7 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      0,3 g
Uhlohydráty :................       49 g
z toho cukr :.................      1,5 g

Bílkovina :...................      3,5 g
Sodio :.......................     1,29 g

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

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

Trvanlivost při -18 °C:
182 Dny

     660 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Louhovaný rohlík bez lepku
1070166

Louhované pecivo bez lepku, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, kvasnice, SÓJOVÁ MOUKA, repkový
olej, slupky psyllia, kuchyňská sůl, zahustovadlo
hydroxypropylmethylcelulóza, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO BEZ
LAKTÓZY rýžová mouka, povrch s louh sodný ošetřovaný. Může obsahovat
stopy SEZAM .. 

Váha kusu       75 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Mléko, Sója

stopy možné
Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez lepku, bez laktózy, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      237 kcal
Energie :.....................    1.001 kJ

Tuk :.........................      3,8 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      0,4 g
Uhlohydráty :................       47 g
z toho cukr :.................      0,6 g

Bílkovina :...................      2,4 g
Sodio :.......................     1,23 g

Vlákniny :....................      3,0 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
182 Dny

     600 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Mix bezlepkového peciva
1070167

Bezlepková smes peciva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       9

bezlepkový PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, SÓJOVÁ MOUKA, dýnová semínka,
kvasnice, slunecnicová semínka, rýžová mouka, lnené semeno, kuchyňská
sůl, quinoa, slupky psyllia, pohanka, repkový olej, mrkve, SEZAM,
zahustovadlo: hydroxypropylmethylcelulóza, cukr, susený Bezlepkové
Rýžový kvásek, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO BEZ LAKTÓZY, dýnový
olej, rýžová mouka se škrobem, barvivo: potravinářské barvivo Ammonsulfit,
korení. 

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Mléko, Sezam, Sója

stopy možné
neobsahuje

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Barviva

List vlastností
bez lepku, bez laktózy, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      255 kcal
Energie :.....................    1.067 kJ

Tuk :.........................      6,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      0,8 g
Uhlohydráty :................       44 g
z toho cukr :.................      1,1 g

Bílkovina :...................      5,0 g
Sodio :.......................     1,20 g

Vlákniny :....................      4,0 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
182 Dny

     620 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Mufíny bez lepku mix
1070204

Bezlepkové jemné pe?ivo z t?eného t?sta, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

ŠLEHANÉ VEJCE, repkový olej, cukr, bramborový skrob, modifikovaný
kukuricný skrob, voda, cokoláda (5%) (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo,
kakaový prášek s nízkým obsahem tuku, emulgátor: SOJOVÝ LECITIN,
vanilkové aroma), kakaový prásek, kuchyňská sůl, vaječný bílek v prášku,
prásek do peciva, kukuřičná mouka, emulgátor: monoglyceridy a diglyceridy
od kyseliny stolního tuku, zahustovadlo (Karboxymethylcelulóza, mouka z
guarových zrn, xanthan), aróma. Může obsahovat stopy SEZAM a VLCÍ BOB
.. 

Váha kusu       90 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Vejce, Sója

stopy možné
Vlčí bob, Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez lepku, bez laktózy,
vegetářsky, bez pšenice

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      512 kcal
Energie :.....................    2.101 kJ

Tuk :.........................       32 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,1 g
Uhlohydráty :................       51 g
z toho cukr :.................       26 g

Bílkovina :...................      4,5 g
Sodio :.......................     1,20 g

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

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

Trvanlivost při -18 °C:
119 Dny

      90 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Rezy duo bezlepkové
1070236

Sladká pecivová smes bez lepku, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

Linecké řezy: rybízový dzem (18%) (cukr, cervený rybíz (45%), prostředky pro
udržení vlhkosti sorbit, zelírující látka pektin, kyselicí prostredek kyselina
citrónová, regulátor kyselosti citrát sodný, stabilizátor citráty vápenaté,
konzervacní látka kaliumsorbat), VEJCE, repkový olej, LÍSKOVÉ ORÍSKY,
cukr, skrob, voda, emulgátor: monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny
stolního tuku, MANDLE, kukuřičná mouka, prásek do peciva, vaječný bílek v
prášku, kuchyňská sůl, zahustovadlo (Karboxymethylcelulóza, mouka z
guarových zrn, xanthan), skořice, aróma. Může obsahovat stopy SEZAM,
SÓJA a VLCÍ BOB .. Čokoládové třešňové řezy
: VEJCE, repkový olej, voda, visne (15%), cukr, skrob, emulgátor:
monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny stolního tuku, kakaový prásek,
prásek do peciva, kukuřičná mouka, vaječný bílek v prášku, modifikovaný
skrob, kuchyňská sůl, zahustovadlo (Karboxymethylcelulóza, mouka z
guarových zrn, xanthan), citronová šťáva, aróma. Může obsahovat stopy
SEZAM, SÓJA a VLCÍ BOB .. 

Váha kusu      100 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Vejce, Ořechy

stopy možné
Vlčí bob, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez lepku, bez laktózy,
vegetářsky, bez pšenice

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      416 kcal
Energie :.....................    1.714 kJ

Tuk :.........................       26 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,6 g
Uhlohydráty :................       41 g
z toho cukr :.................       23 g

Bílkovina :...................      4,3 g
Sodio :.......................     0,83 g

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

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

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    1200 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


