
Nettofüllgewicht

Rezy jahodové
1043041

Rezy jahodové, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

jahody (27%), SLADKA SMETANA 36% tuk, zelé (cukr, voda, glukózový
sirup, jahody, zelírující látka pektin, kyselicí prostredek kyselina citrónová,
regulátor kyselosti citrát sodný, konzervacní prostredky kaliumsorbat, barvicí
ovocná šťáva (bez)), PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, cukr, jahodová ovocná
náplň (cukr, jahody, zelírující látka pektin, kyselicí prostredek kyselina
citrónová, konzervacní látka kaliumsorbat), voda, citronová šťáva, glukózový
sirup, koncentrát z ananasové šťávy, prásek do peciva, zelatina, kuchyňská
sůl, kyselicí prostredek kyselina citrónová, zelírující látka pektin, emulgátor
monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny stolního tuku, aróma. Může
obsahovat stopy ORÍSKY, SÓJA a SEZAM .. 

Váha kusu      100 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce

stopy možné
Ořechy, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Konzervační látka

List vlastností
obsahuje želatinu zvířecího původu

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      204 kcal
Energie :.....................      858 kJ

Tuk :.........................      8,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,9 g
Uhlohydráty :................       29 g
z toho cukr :.................       20 g

Bílkovina :...................      2,9 g
Sodio :.......................     0,30 g

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

Obsah mléčného tuku :............      6,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
147 Dny

Pokyn pro spotřebitele
1 Den  bei 4-6°C

    1600 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 Sacher
1043048

Rezy ze Sacherova dortu, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

VEJCE, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, meruňková náplň (cukr,
merunky, sirup z glukózy a fruktózy, kyselicí prostredek kyselina citrónová,
zelírující látka pektin, konzervacní látka kaliumsorbat), cokoláda (cukr,
kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor SOJOVÝ LECITIN, prírodní
vanilkové aroma), voda, kakaový prásek, prásek do peciva, rostlinný tuk
(Palm), rostlinný olej (slunečnice), PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor
monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny stolního tuku, aróma. Může
obsahovat stopy ORÍSKY a SEZAM .. 

Váha kusu      100 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Sója

stopy možné
Ořechy, Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Konzervační látka

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      395 kcal
Energie :.....................    1.655 kJ

Tuk :.........................       20 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:       12 g
Uhlohydráty :................       49 g
z toho cukr :.................       34 g

Bílkovina :...................      5,9 g
Sodio :.......................     0,40 g

Vlákniny :....................      2,1 g

Obsah mléčného tuku :............     13,0 g

Trvanlivost při -18 °C:
147 Dny

Pokyn pro spotřebitele
1 Den  trocken u

    1600 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 porcovanoé jogurt – malina
1043060

Malinové rezy s jogurtovým krémem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

JOGURT 3,6% tuk (24%), cukr, SLADKA SMETANA 36% tuk, maliny (10%),
VEJCE, voda, MÁSLO, malinová náplň (cukr, maliny (45%), sirup z glukózy a
fruktózy, zelírující látka pektin, kyselicí prostredek kyselina citrónová,
stabilizátor citráty vápenaté, konzervacní látka kaliumsorbat), LÍSKOVÉ
ORÍSKY, mák, citronová šťáva, zelatina, PRÁŠEK ZE SLADKÉ
SYROVÁTKY, skrob, korení, kuchyňská sůl, emulgátor monoglyceridy a
diglyceridy od kyseliny stolního tuku, stabilizátor sorbit, aróma. Může
obsahovat stopy pšeničné lepky
, SÓJA a SEZAM .. 

Váha kusu      125 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Mléko, Vejce, Ořechy

stopy možné
Lepek, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Konzervační látka

List vlastností
obsahuje želatinu zvířecího původu

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      247 kcal
Energie :.....................    1.031 kJ

Tuk :.........................       15 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      7,5 g
Uhlohydráty :................       22 g
z toho cukr :.................       22 g

Bílkovina :...................      4,7 g
Sodio :.......................     0,20 g

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

Obsah mléčného tuku :............     10,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
147 Dny

Pokyn pro spotřebitele
1 Den  bei 4-6°C

    2000 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Originální linecké rezy
1043065

Krehké testovinové pecivo s orechy a rybízovou marmeládou, hluboce
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

LÍSKOVÉ ORÍSKY (28%), rybízový dzem (21%) (cukr, cervený rybíz, jablko,
zelírující látka: pektin, kyselicí prostredek: kyselina citrónová, Bezinkový
koncentrát
), cukr, VEJCE, prípravek z rostlinného tuku (rostlinný olej (řepka, Palm),
rostlinný tuk (Palm), emulgátor: monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny
stolního tuku; rostlinný tuk úplně zahustené (řepka), zahustovadlo: xanthan;
aróma), PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, MANDLE, tuzemský rum
38 Vol%, skořice, prásek do peciva, kuchyňská sůl, emulgátor:
monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny stolního tuku, aróma. Může
obsahovat stopy BURSKÉ OŘÍŠEKY, MLÉKO, SÓJA a SEZAM .. 

Váha kusu       90 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Vejce, Ořechy

stopy možné
Mléko, Burské oříšeky, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky, s alkoholem

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      530 kcal
Energie :.....................    2.212 kJ

Tuk :.........................       38 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,5 g
Uhlohydráty :................       39 g
z toho cukr :.................       31 g

Bílkovina :...................      6,4 g
Sodio :.......................     0,30 g

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

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

Trvanlivost při -18 °C:
147 Dny

Pokyn pro spotřebitele
1 Den  bei 4-6°C

    1440 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 s banánovým krémem
1043143

?ezy s banánovým krémem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      16

Banánový krém
 54% (SLADKA SMETANA 36% tuk, voda, cukr, SUSENÉ ODTUCNENÉ
MLÉKO, zelatina, maltodextrin, banán sušené, modifikovaný skrob, barvící
rostlinné koncentráty
 (světlice barvířská, citrón), aróma, kyselicí prostredek kyselina citrónová,
sul), VEJCE, čokoládová poleva (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,
SUSENÉ PLNOTUCNÉ MLÉKO, emulgátor SOJOVÝ LECITIN, prírodní
aróma), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, MÁSLO, kakaový prásek,
glukózový sirup, sirup z glukózy a fruktózy, palmový olej, slunecnicový olej,
stabilizátor sorbit, emulgátor monoglyceridy a diglyceridy od kyseliny stolního
tuku, aróma, kuchyňská sůl. Může obsahovat stopy BURSKÉ OŘÍŠEKY,
SEZAM a ORÍSKY .. 

Váha kusu       90 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Sója

stopy možné
Burské oříšeky, Ořechy, Sezam

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
obsahuje želatinu zvířecího původu

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      329 kcal
Energie :.....................    1.373 kJ

Tuk :.........................       22 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:       14 g
Uhlohydráty :................       27 g
z toho cukr :.................       19 g

Bílkovina :...................      4,7 g
Sodio :.......................     0,30 g

Vlákniny :....................      1,2 g

Obsah mléčného tuku :............     16,8 g

Trvanlivost při -18 °C:
147 Dny

Pokyn pro spotřebitele
1 Den  bei 4-6°C

    1440 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


