
Nettofüllgewicht

Pecivo listové mini mix
1041015

plnené plundrové pecivo, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      60

plundrové testo (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuky a oleje (Palm, řepka), ŠLEHANÉ VEJCE,
MLÉKO, pekarské drozdí, cukr, MÁSLO, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, PŠENIČNÉ LEPKY,
kuchyňská sůl, aróma), Taštička tvarohová mini
 s TVAROHOVÁ NÁPLN (TVAROH 20% t. v s. (37%), cukr, VEJCE, Rozinky, kukuřičná bobtnavá
mouka, rostlinný tuky a oleje (kokos, řepka, Palm, slunečnice v proměnlivých váhových podílech),
rostlinný tuk úplně zahustené (kokos), voda, BÍLEK, skrob, kuchyňská sůl, aróma, barvivo karoten),
Čerstvá maková korunka
 s maková nápln (šedý mák (17%), voda, cukr, PRÁŠEK ZE SLADKÉ SYROVÁTKY, skrob, korení,
aróma, strouhanka (mouka (PSENICE, ZITO), pekarské drozdí, voda, kuchyňská sůl, repkový olej,
MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené,
dextróza), tuzemský rum 38 Vol%). Čerstvý rybízový polštářek s rybízová náplň (rybíz (27%), cukr,
voda, skrob). Čerstvá ovocná taštička s ovocné náplně (voda, mandarinky (10%), dunst višně (4%),
cukr, skrob, SUSENÉ MLÉKO, PRÁŠEK ZE SLADKÉ SYROVÁTKY, dextróza, práškový tuk
(MLÉKO, Palm), zahustovadlo alginát sodný, kyselicí prostredek kyselina citrónová, kuchyňská sůl,
aróma, barvivo beta-karoten, Čerstvý kokosový plundr s rumem s kokosová náplň (voda, cukr,
strouhaný kokos (5%), tuzemský rum 38 Vol%, skrob, SUSENÉ MLÉKO, PRÁŠEK ZE SLADKÉ
SYROVÁTKY, dextróza, práškový tuk (MLÉKO, Palm), zahustovadlo alginát sodný, kuchyňská sůl,
aróma, barvivo beta-karoten). Může obsahovat stopy SEZAM, SÓJA a ORÍSKY .. 

Váha kusu       30 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce

stopy možné
Ořechy, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Barviva

List vlastností
vegetářsky, s alkoholem

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      302 kcal
Energie :.....................    1.257 kJ

Tuk :.........................       13 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      7,2 g
Uhlohydráty :................       37 g
z toho cukr :.................       16 g

Bílkovina :...................      7,0 g
Sodio :.......................     0,46 g

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

Obsah mléčného tuku :............      9,3 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    1836 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 plundrového bio peciva mini
1041037

Smes plundrového bio peciva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      60

SPALDOVÁ MOUKA*, voda, MÁSLO*, OŘECHOVÁ NÁPLŇ* (voda,
LÍSKOVÉ ORÍSKY*, cukr*, strouhanka* (PŠENIČNÁ MOUKA*, voda,
pekarské drozdí, kuchyňská sůl, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU*),
kukuricný skrob*, dextróza*, korení*, odtucnené kakao*, kuchyňská sůl,
aróma), TVAROH* 20% t. v s., meruňky*, OŘECHOVÝ NUGÁTOVÝ KRÉM*
(cukr*, LÍSKOVÉ ORÍSKY*, palmový olej*, slunecnicový olej*, kakaový
prásek*, SUSENÉ ODTUCNENÉ MLÉKO*, aróma), ŠLEHANÉ VEJCE*,
cukr*, LÍSKOVÉ ORÍSKY*, pekarské drozdí, skrob*, kyselicí prostredek
kyselina mlécná*, kuchyňská sůl, příchutě. *z kontrolovaného ekologického
zemedelství. Může obsahovat stopy SEZAM, SÓJA a BURSKÉ OŘÍŠEKY .. 

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Ořechy

stopy možné
Burské oříšeky, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
bio, vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      359 kcal
Energie :.....................    1.499 kJ

Tuk :.........................       20 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      8,6 g
Uhlohydráty :................       37 g
z toho cukr :.................       16 g

Bílkovina :...................      7,6 g
Sodio :.......................     0,50 g

Vlákniny :....................      2,0 g

Obsah mléčného tuku :............     11,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
70 Dny

    2040 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Plundra
1041075

Směs plněného plundrového pečiva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      48

plundrové testo (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný tuky a oleje (řepka, Palm), ŠLEHANÉ VEJCE, MLÉKO,
pekarské drozdí, cukr, MÁSLO, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, PŠENIČNÉ LEPKY, kuchyňská sůl, aróma),
Taštička jablečná mini
 s jablečná náplň (jablka(35%), voda, cukr, STROUHANKA (mouka (PSENICE, ZITO), pekarské drozdí, voda,
kuchyňská sůl, repkový olej, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU
sušené, dextróza), VEJCE, modifikovaný skrob, skořice, skrob, SUSENÉ MLÉKO, PRÁŠEK ZE SLADKÉ
SYROVÁTKY, dextróza, práškový tuk (MLÉKO, Palm), zahustovadlo alginát sodný, kyselicí prostredek kyselina
citrónová, aróma, kuchyňská sůl, barvivo beta-karoten), Šnek s meruňkou mini
 s #Marille-Mandelfüllung# (merunky (13%), cukr, VEJCE, MANDLE (4%), voda, HOŘKÉ MANDLE, rostlinný tuky a
oleje (Palm, řepka, slunečnice v proměnlivých váhových podílech), PŠENIČNÁ MOUKA, kukuricný skrob, glukózový
sirup, kuchyňská sůl, zelírující látka pektin, kyselicí prostredek kyselina citrónová, aróma (obsahuje SÓJA), barviva
(karoten, karmín), Šnek oříškový mini
 s OŘECHOVÁ NÁPLŇ (voda, LÍSKOVÉ ORÍSKY (14%), cukr, strouhanka (mouka (PSENICE, ZITO), pekarské
drozdí, voda, kuchyňská sůl, repkový olej. MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO
KVÁSKU sušené, dextróza), VLASSKÉ ORECHY (3%), PRÁŠEK ZE SLADKÉ SYROVÁTKY, PŠENIČNÝ ŠKROB,
SÓJOVÁ MOUKA, tuzemský rum 38 Vol%, bobtnavá mouka, PŠENIČNÁ KYPŘÍCÍ MOUKA, korení, jodidované
kuchyňská sůl, odtucnené kakao, KUŘECÍ BÍLEK V PRÁŠKU), Taštička tvarohová mini
 s TVAROHOVÁ NÁPLN (TVAROH 20% t. v s. (37%), cukr, VEJCE, Rozinky, kukuřičná bobtnavá mouka, rostlinný
tuky a oleje (kokos, řepka, Palm, slunečnice v proměnlivých váhových podílech), rostlinný tuk úplně zahustené
(kokos), voda, BÍLEK, skrob, kuchyňská sůl, aróma, barvivo karoten). Může obsahovat stopy SEZAM ..

Váha kusu       30 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Ořechy, Sója

stopy možné
Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Barviva

List vlastností
vegetářsky, s alkoholem

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      327 kcal
Energie :.....................    1.358 kJ

Tuk :.........................       17 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      7,2 g
Uhlohydráty :................       36 g
z toho cukr :.................       15 g

Bílkovina :...................      6,8 g
Sodio :.......................     0,45 g

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

Obsah mléčného tuku :............      1,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    1800 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


