
Nettofüllgewicht

Pizza Margherita
1052107

Pizza s rajskými jablky a sýrem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, rajcata (24%), mozarella 45% t. v s. (18%), voda,
rostlinný olej (řepka, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, bazalka, cukr,
bobtnavý kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý,
Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může
obsahovat stopy SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      505 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez laktózy, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      201 kcal
Energie :.....................      848 kJ

Tuk :.........................      6,6 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      3,2 g
Uhlohydráty :................       26 g
z toho cukr :.................      2,1 g

Bílkovina :...................      9,2 g
Sodio :.......................     1,36 g

Vlákniny :....................      1,6 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    4040 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Salami
1052108

Pizza se sýrem a salámem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (16%), salám (10%) (veprové maso, spek,
dusitanová sůl na nakládání (kuchyňská sůl, konzervacní látka dusitan
sodný), dextróza, korení, extrakty korení, antioxidacní prostredky
(rozmarýnový extrakt, kyselina askorbová, askorbát sodný), glukózový sirup,
kour), SÝR 40%t. v s. (9%), mozarella 45% t. v s. (5%), rostlinný olej (řepka,
olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, cukr, bobtnavý kukuricný skrob,
kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý, Natriumkarbonáty), oregano,
kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může obsahovat stopy SÓJA a RYBA
.. 

Váha kusu      475 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      230 kcal
Energie :.....................      971 kJ

Tuk :.........................      8,9 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,1 g
Uhlohydráty :................       27 g
z toho cukr :.................      1,9 g

Bílkovina :...................       11 g
Sodio :.......................     1,78 g

Vlákniny :....................      1,5 g

Obsah mléčného tuku :............      3,4 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    3800 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Prosciutto
1052109

Pizza se sýrem a šunkou, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (15%), šunka (13%) (veprové maso, voda,
kuchyňská sůl, aróma, stabilizátory (difosfáty, trifosforecnany), antioxidacní
prostredky (kyselina askorbová, askorbát sodný), prírodní aróma, kyselicí
prostredek Laktát sodný
, konzervacní látka dusitan sodný), SÝR 40% t. v s. (8%), mozarella 45% t. v
s. (4%), rostlinný olej (řepka, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, cukr,
bobtnavý kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý,
Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může
obsahovat stopy SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      495 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

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

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      196 kcal
Energie :.....................      832 kJ

Tuk :.........................      5,4 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,5 g
Uhlohydráty :................       26 g
z toho cukr :.................      1,8 g

Bílkovina :...................       11 g
Sodio :.......................     1,70 g

Vlákniny :....................      1,5 g

Obsah mléčného tuku :............      3,2 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    3960 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Diavolo
1052110

Pizza se sýrem, salámem a feferónkami, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (15%), salám (8%) (veprové maso, spek,
dusitanová sůl na nakládání (kuchyňská sůl, konzervacní látka dusitan
sodný), dextróza, korení, extrakty korení, antioxidacní prostredky
(rozmarýnový extrakt, kyselina askorbová, askorbát sodný), glukózový sirup,
kour), SÝR 40% t. v s. (8%), feferonky (7%), mozarella 45% t. v s. (4%),
rostlinný olej (řepka, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, cukr, bobtnavý
kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý, Natriumkarbonáty),
oregano, ocet, kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může obsahovat stopy
SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      510 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      214 kcal
Energie :.....................      902 kJ

Tuk :.........................      8,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      3,7 g
Uhlohydráty :................       25 g
z toho cukr :.................      1,8 g

Bílkovina :...................      9,9 g
Sodio :.......................     1,78 g

Vlákniny :....................      1,6 g

Obsah mléčného tuku :............      3,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    4080 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Tonno
1052111

Pizza se sýrem a tu?ákem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (15%), TUNÁK (12%), SÝR 40% t. v s.
(4%), jarní cibule (1%), cibule (1%), rostlinný olej (řepka, slunečnice, olivy),
kuchyňská sůl, pekarské drozdí, cukr, bobtnavý kukuricný skrob, kyprící
prípravek (fosforecnan vápenatý, Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí
prostredek kyselina citrónová. Může obsahovat stopy SÓJA .. 

Váha kusu      515 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Ryba

stopy možné
Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      204 kcal
Energie :.....................      861 kJ

Tuk :.........................      6,5 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,5 g
Uhlohydráty :................       25 g
z toho cukr :.................      1,8 g

Bílkovina :...................       11 g
Sodio :.......................     1,59 g

Vlákniny :....................      1,5 g

Obsah mléčného tuku :............      3,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    4120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Capricciosa
1052112

Pizza se sýrem, šunkou, žampióny a artyčoky
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (15%), SÝR 40% t. v s. (8%), šunka (6%)
(veprové maso, voda, kuchyňská sůl, aróma, stabilizátory (difosfáty,
trifosforecnany), antioxidacní prostredky (kyselina askorbová, askorbát
sodný), prírodní aróma, kyselicí prostredek Laktát sodný
, konzervacní látka dusitan sodný), zampión (5%), mozarella 45% t. v s. (4%),
artycoky (3%), rostlinný olej (řepka, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí,
jarní cibule, cukr, bobtnavý kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan
vápenatý, Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí prostredek kyselina
citrónová. Může obsahovat stopy SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      515 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

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

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      186 kcal
Energie :.....................      787 kJ

Tuk :.........................      5,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,3 g
Uhlohydráty :................       25 g
z toho cukr :.................      1,7 g

Bílkovina :...................      9,8 g
Sodio :.......................     1,49 g

Vlákniny :....................      1,6 g

Obsah mléčného tuku :............      3,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    4120 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Spinaci
1052113

Pizza se špenátem a sýrem Feta, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rajcata (14%), spenát (11%), feta z ovčí a kozí
mléko 45% t. v s. (6%), mozarella 45% t. v s. (6%), paprika (5%), cibule,
rostlinný olej (řepka, slunečnice, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, cukr,
bobtnavý kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý,
Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může
obsahovat stopy SÓJA, CELER a RYBA .. 

Váha kusu      525 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Celer, Ryba, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      179 kcal
Energie :.....................      758 kJ

Tuk :.........................      5,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,3 g
Uhlohydráty :................       25 g
z toho cukr :.................      2,2 g

Bílkovina :...................      7,9 g
Sodio :.......................     1,37 g

Vlákniny :....................      1,8 g

Obsah mléčného tuku :............      3,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    4200 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Pizza Margherita malá
1052114

Pizza s rajskými jablky a sýrem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      12

PŠENIČNÁ MOUKA, rajcata (21%), mozarella 45% t. v s. (18%), voda,
rostlinný olej (řepka, olivy), kuchyňská sůl, pekarské drozdí, bazalka, cukr,
bobtnavý kukuricný skrob, kyprící prípravek (fosforecnan vápenatý,
Natriumkarbonáty), oregano, kyselicí prostredek kyselina citrónová. Může
obsahovat stopy SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      250 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bez laktózy, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      207 kcal
Energie :.....................      871 kJ

Tuk :.........................      6,5 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      3,2 g
Uhlohydráty :................       27 g
z toho cukr :.................      2,1 g

Bílkovina :...................      9,3 g
Sodio :.......................     1,39 g

Vlákniny :....................      1,6 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    3000 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


