
Nettofüllgewicht

Rohlík selský
1050009

Obložené louhované pecivoObložené louhované pecivo, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      18

mouka (PSENICE, ZITO), voda, SÝR 45% t. v s., spek (veprové maso,
dusitanová sůl na nakládání (sul, konzervacní látka dusitan sodný), korení,
dextróza, antioxidacní prostredky askorbát sodný, sacharóza, maltodextrin,
kour), restovaná cibule (cibule, slunecnicový olej), pekarské drozdí,
kuchyňská sůl, repkový olej, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z
PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, dextróza. povrch s louh
sodný ošetřovaný. Může obsahovat stopy SÓJA a SEZAM .. 

Váha kusu      115 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      294 kcal
Energie :.....................    1.230 kJ

Tuk :.........................      8,6 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      3,7 g
Uhlohydráty :................       40 g
z toho cukr :.................      2,5 g

Bílkovina :...................       13 g
Sodio :.......................     1,65 g

Vlákniny :....................      2,9 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    2070 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Rohlík špekový
1050014

Pšenicné pecivo se špekem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      45

mouka (PSENICE, ZITO), spek (28%) (veprové maso, voda, dusitanová sůl
na nakládání (sul, konzervacní prostredky dusitan sodný), stabilizátor
(fosforecnan, trifosforecnan, polyfosforecnan), maltodextrin, cukr,
antioxidacní prostredky askorbát sodný, koření, prírodní aróma, dextróza,
extrakty korení, kour), SÝR 45% t. v s., voda, pekarské drozdí, MOUKA Z
PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU
sušené, dextróza, kuchyňská sůl, paprika v prášku, kyselicí prostredek
(kyselina octová kyselina mlécná). Může obsahovat stopy SÓJA a SEZAM .. 

Váha kusu       80 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Sezam, Sója

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

List vlastností
bez laktózy

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      280 kcal
Energie :.....................    1.174 kJ

Tuk :.........................       11 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,4 g
Uhlohydráty :................       29 g
z toho cukr :.................      1,0 g

Bílkovina :...................       15 g
Sodio :.......................     1,77 g

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

Obsah mléčného tuku :............      3,8 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    3600 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Kolác cibulový
1050023

Jemné kvasnicové pecivo s cibulí, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu       8

cibule (50%), PŠENIČNÁ MOUKA, ZAKYSANÁ SMETANA, VEJCE, SÝR
45% t. v s., spek (veprové maso, dusitanová sůl na nakládání (sul,
konzervacní prostredky dusitan sodný), extrakty korení, cukr, dextróza,
korení, antioxidacní prostredky askorbát sodný), maltodextrin, kour), voda,
rostlinný tuky a oleje (kokos, řepka, Palm, slunečnice v proměnlivých
váhových podílech), pekarské drozdí, kuchyňská sůl, rostlinný tuk úplně
zahustené (kokos), MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z
PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, SUSENÉ ODTUCNENÉ
MLÉKO, dextróza, pepr, muškát
, aróma. Může obsahovat stopy VLCÍ BOB, SEZAM a SÓJA .. 

Váha kusu      650 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce

stopy možné
Vlčí bob, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      224 kcal
Energie :.....................      932 kJ

Tuk :.........................       14 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      7,1 g
Uhlohydráty :................       17 g
z toho cukr :.................      2,7 g

Bílkovina :...................      8,0 g
Sodio :.......................     1,36 g

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

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

Trvanlivost při -18 °C:
84 Dny

    5200 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Snack mini mix
1050035

Pikantní smes pecených snacku se sladidlem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      54

Selský snack pro hosty: mouka (PSENICE, ZITO), SÝR 45% t. v s., voda, spek (veprové maso, dusitanová sůl na
nakládání (sul, konzervacní prostredky dusitan sodný), extrakty korení, cukr, dextróza, korení, antioxidacní prostredky
askorbát sodný), maltodextrin, kour), cibule, pekarské drozdí, kuchyňská sůl, slunecnicový olej, repkový olej, MOUKA
Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, dextróza. Povrch upravený
louhem sodným
. Může obsahovat stopy SEZAM a SÓJA .. Sýrový snack pro hosty: PŠENIČNÁ MOUKA, SÝR 45% t. v s. (22%), voda,
TVAROH 20% t. v s., olivový olej, slunecnicový olej, rajcata, Rajčatový protlak, kuchyňská sůl, pekarské drozdí,
MANDLE, piniová semínka, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, dextróza, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO
KVÁSKU sušené, HORCICE, vinný ocet, korení, cesnek, bazalka, pepr, citronová šťáva, kyselicí prostredek kyselina
octová, paprika Sweet
, cukr, ocet, modifikovaný skrob, extrakty korení, aróma, konzervacní prostredky kaliumsorbat. Může obsahovat stopy
SEZAM a SÓJA .. Salámový snack pro hosty: mouka (PSENICE, ZITO), salám (13%) (veprové maso, spek,
dusitanová sůl na nakládání (sul, konzervacní prostredky dusitan sodný) dextróza, korení, aróma, extrakty korení,
antioxidacní prostredky (kyselina askorbová, isoaskorbát sodný), kour), voda, SÝR 45% t. v s., feferonky, pekarské
drozdí, SEZAM, lnené semeno, kuchyňská sůl, korení, Paprikový extrakt
, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, cukr, dextróza, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, aróma,
kyselicí prostredek (kyselina octová, kyselina mlécná). Může obsahovat stopy SÓJA ..

Váha kusu       35 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Hořčice, Ořechy, Sezam

stopy možné
Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Konzervační látka, sladící prostředek, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      283 kcal
Energie :.....................    1.183 kJ

Tuk :.........................      8,7 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,1 g
Uhlohydráty :................       37 g
z toho cukr :.................      2,0 g

Bílkovina :...................       13 g
Sodio :.......................     1,73 g

Vlákniny :....................      2,6 g

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

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    1890 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Snack mini mix listové testo
1050037

pikantní smes plundrového peciva, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      60

Taštička s kuřecím masem na kari pro hosty (PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, kurecí maso (12%), voda, cibule,
Rajčatový protlak, TVAROH 20% t. v s., ŠLEHANÉ VEJCE, pekarské drozdí, cukr, lnené semeno, SEZAM,
konzervacní prostredky kaliumsorbat, skrob, kyselicí prostredek (kyselina citronová, kyselina octová), HORCICE,
aróma, vinný ocet, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené,
dextróza, jodidovaná kychyňská sůl, korení, extrakty korení. Může obsahovat stopy ORÍSKY, SÓJA a CELER .),
Plundra s lecem pro hosty (PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, voda, paprika (10%), SÝR 45% t. v s., rajcata, cibule,
TVAROH 20% t. v s., ŠLEHANÉ VEJCE, cukr, pekarské drozdí, jodidované kuchyňská sůl, skrob, modifikovaný skrob,
korení, extrakty korení, kyselicí prostredek (kyselina citronová, kyselina octová), MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU,
ZITNÁ MOUKA, dextróza, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, rostlinný olej (řepka,
slunečnice), konzervacní prostredky kaliumsorbat. Může obsahovat stopy ORÍSKY, SÓJA a SEZAM ..), Spenátový
snek pro hosty (PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, SÝR 45% t. v s., spenát 13%, voda, ŠLEHANÉ VEJCE, ZAKYSANÁ
SMETANA, TVAROH 20% t. v s., pekarské drozdí, cukr, jodidované kuchyňská sůl, cesnek, pepr, ZITNÁ MOUKA,
MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, dextróza, TĚSTO Z PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU sušené, repkový olej,
slunecnicový olej, ŽLOUTEK V PRÁŠKU, SUSENÁ SYROVÁTKA, ŠLEHAČKA V PRÁŠKU, SUSENÉ ODTUCNENÉ
MLÉKO, modifikovaný skrob, maltodextrin, glukózový sirup, extrakt korení, aróma, zahustovadlo (alginát sodný,
xanthan). Může obsahovat stopy ORÍSKY, SÓJA a SEZAM ..) 

Váha kusu       30 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Hořčice, Sezam

stopy možné
Celer, Ořechy, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Konzervační látka

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      362 kcal
Energie :.....................    1.498 kJ

Tuk :.........................       22 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:       14 g
Uhlohydráty :................       28 g
z toho cukr :.................      4,6 g

Bílkovina :...................       10 g
Sodio :.......................     1,13 g

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

Obsah mléčného tuku :............     20,2 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



Nettofüllgewicht

Pizza trojhránek Hawai
1050044

Pšenicné pecivo s ananasem a šunkou, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      15

PŠENIČNÁ MOUKA, ananas (21%), sunka na pizzu (17%) (veprové maso,
voda, dusitanová sůl na nakládání (kuchyňská sůl, konzervacní prostredky
dusitan sodný), korení, maltodextrin, stabilizátor fosforecnan, antioxidacní
prostredky kyselina askorbová), mozarella 45% t. v s., rajcata, voda, MLÉKO,
pekarské drozdí, VEJCE, kuchyňská sůl, cukr, repkový olej, HORCICE,
korení, bazalka. Může obsahovat stopy SEZAM, SÓJA a ORÍSKY .. 

Váha kusu      130 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Hořčice

stopy možné
Ořechy, Sezam, Sója

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

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      199 kcal
Energie :.....................      840 kJ

Tuk :.........................      5,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,6 g
Uhlohydráty :................       26 g
z toho cukr :.................      4,9 g

Bílkovina :...................       12 g
Sodio :.......................     1,70 g

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

Obsah mléčného tuku :............      3,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    1950 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 trojhránek Mozarella
1050045

Pšenicné pecivo s mozarellou, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      15

rajcata, PŠENIČNÁ MOUKA, mozarella 45% t. v s. (15%), voda, MLÉKO,
pekarské drozdí, VEJCE, kuchyňská sůl, cukr, repkový olej, HORCICE
(obsahuje aróma), korení, bazalka. Může obsahovat stopy SEZAM, SÓJA a
ORÍSKY .. 

Váha kusu      125 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Hořčice

stopy možné
Ořechy, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      192 kcal
Energie :.....................      806 kJ

Tuk :.........................      5,1 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      2,6 g
Uhlohydráty :................       26 g
z toho cukr :.................      3,3 g

Bílkovina :...................      9,3 g
Sodio :.......................     1,40 g

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

Obsah mléčného tuku :............      3,8 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    1875 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 trojhránek Salami
1050046

Pšenicné pecivo se salámem a sladidlem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      15

PŠENIČNÁ MOUKA, mozarella 45% t. v s., rajcata, voda, salám (12%)
(veprové maso, spek, dusitanová sůl na nakládání (sul, konzervacní
prostredky dusitan sodný), maltodextrin, korení, extrakty korení, antioxidacní
prostredky (rozmarýnový extrakt, kyselina askorbová, isoaskorbát sodný),
kour), kukurice, feferonky, MLÉKO, pekarské drozdí, VEJCE, kuchyňská sůl,
cukr, ocet, repkový olej, HORCICE (obsahuje prírodní aróma), korení,
bylinky. Může obsahovat stopy SEZAM, SÓJA a ORÍSKY .. 

Váha kusu      115 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Hořčice

stopy možné
Ořechy, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
Antioxidanty, Nitritpökelsalz

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      255 kcal
Energie :.....................    1.069 kJ

Tuk :.........................      9,4 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      4,3 g
Uhlohydráty :................       28 g
z toho cukr :.................      3,6 g

Bílkovina :...................       13 g
Sodio :.......................     2,05 g

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

Obsah mléčného tuku :............      4,1 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

Pokyn pro spotřebitele
6 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

    1725 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis



Nettofüllgewicht

Toast šunka - sýr
1050103

Toast s toastovou šunkou a sýrem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      24

PŠENIČNÁ MOUKA, toastová sunka (25%) (veprové maso, voda, dusitanová
sůl na nakládání (kuchynská sul, konzervacní prostredky dusitan sodný),
stabilizátor (trifosforecnan, fosforecnan), antioxidacní prostredky (askorbát
sodný, kyselina askorbová), zahustovadlo karagenan, kuchyňská sůl, korení,
cukr, aróma, dextróza), SÝR (25%), voda, MÁSLO, repkový olej, kvasnice,
cukr, kuchyňská sůl. Může obsahovat stopy SÓJA a RYBA .. 

Váha kusu      150 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Ryba, Sója

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

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      246 kcal
Energie :.....................    1.033 kJ

Tuk :.........................       11 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      6,3 g
Uhlohydráty :................       21 g
z toho cukr :.................      1,3 g

Bílkovina :...................       15 g
Sodio :.......................     1,10 g

Vlákniny :....................      1,4 g

Obsah mléčného tuku :............      8,6 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

Pokyn pro spotřebitele
4 Dny  bei 4-6°C

    3600 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 pikantních čerstvých croissantů
1050111Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      90

croissantové máslové těsto (PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO (19%), voda, pekarské drozdí, VEJCE, cukr, kuchyňská sůl,
SUSENÉ ODTUCNENÉ MLÉKO, PŠENIČNÁ BÍLKOVINA, MOUKA Z PŠENIČNÉHO SLADU, PŠENIČNÝ ŠKROB,
PŠENIČNÁ KYPŘÍCÍ MOUKA, kukuřičná bobtnavá mouka, dextróza), náplň z uzené šunky
 (18%) (uzené maso (36%) (veprové maso, kuchyňská sůl, korení, dextróza, stabilizátor (fosforecnan, trifosforecnan,
polyfosforecnan), antioxidacní prostredky (askorbát sodný, kyselina askorbová), cukr, aróma, konzervacní látka
(dusitan sodný, dusicnan draselný), extrakty korení, kour), ZAKYSANÁ SMETANA, voda, restovaná cibule (cibule,
slunecnicový olej), modifikovaný skrob, sušený hroznový cukr
, zahustovadlo metylcelulóza
, HORCICE, petrzel, kuchyňská sůl, korení), náplň trvanlivý salám-rajčata
 (18%) (rajcata (46%), salám (29%) (veprové maso, spek, korení (obsahuje HORCICE), dusitanová sůl na nakládání
(kuchyňská sůl, konzervacní látka dusicnan draselný), antioxidacní prostredky (askorbát sodný), dextróza, extrakty
korení), voda, SÝR 45% t. v s., rostlinný olej (olivy, řepka), modifikovaný skrob, sušený hroznový cukr
, korení, kuchyňská sůl, zahustovadlo metylcelulóza
), náplň bylinky-čerstvý sýr
 (17%) (CERSTVÝ SÝR (42%) (CERSTVÝ SÝR, skrob, sul), ZAKYSANÁ SMETANA, voda, bramborové vlocky,
PŠENIČNÝ ŠKROB, VEJCE, palmový olej, PŠENIČNÁ KRUPICE, PRÁŠEK ZE SLADKÉ SYROVÁTKY, kyprící
prípravek (difosfáty, Natriumkarbonáty)), pažitka (3,5%), modifikovaný skrob, sul, citronová šťáva z Koncentrát
, bylinky, cesnek), SEZAM, lnené semeno, SÝR 45% t. v s.. povrch tw. s louh sodný ošetřovaný. Může obsahovat
stopy SÓJA a ORÍSKY ..

Váha kusu       30 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko, Vejce, Hořčice, Sezam

stopy možné
Ořechy, Sója

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

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      351 kcal
Energie :.....................    1.460 kJ

Tuk :.........................       20 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:       13 g
Uhlohydráty :................       32 g
z toho cukr :.................      3,9 g

Bílkovina :...................      8,7 g
Sodio :.......................     1,33 g

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

Obsah mléčného tuku :............     16,5 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    2700 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379
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Nettofüllgewicht

Rohlík cesnekový speciál
1050120

Pšenicné pecivo s cesnekovým máslem, hluboce zmrazené
Číslo artiklu

kusů v každém kartónu      40

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MÁSLO (9%), ZITNÁ MOUKA, kuchyňská sůl,
cesnek (2%), repkový olej, SUSENÉ ODTUCNENÉ MLÉKO, MOUKA Z
PŠENIČNÉHO SLADU, PŠENIČNÝ ŠKROB, susený TĚSTO Z
PŠENIČNÉHO PŘÍRODNÍHO KVÁSKU, dextróza, skrob, rýžová mouka,
pekarské drozdí, kyselicí prostredek (kyselina octová, kyselina mlécná).
Může obsahovat stopy VEJCE, ORÍSKY, SÓJA a SEZAM ..

Váha kusu       72 g

Příprava

Popis produktu

Přísady

Alergeny
Lepek, Mléko

stopy možné
Vejce, Ořechy, Sezam, Sója

Přísady s povinnou deklarací (podle  ZZulV)
neobsahuje

List vlastností
vegetářsky

Výživné hodnoty ve 100 g

Energie :.....................      313 kcal
Energie :.....................    1.306 kJ

Tuk :.........................      9,5 g
z toho nasycené, mastné kyseliny:      5,7 g
Uhlohydráty :................       46 g
z toho cukr :.................      2,2 g

Bílkovina :...................      8,9 g
Sodio :.......................     2,47 g

Vlákniny :....................      2,4 g

Obsah mléčného tuku :............      7,4 g

Trvanlivost při -18 °C:
98 Dny

    2880 g

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

Hersteller

Pokyny k použití a skladování @REF379

Stand :... 13.08.2020@REF378Hinweis


