
Nettó töltési tömeg

Sikérmentes pékáru mix
1070124

Sikérmentes pékáru keverék, mélyhutött
Artikelnr.

      12

Tökmagos cipó: gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz, tökmag (12%),
SZÓJALISZT, éleszto, konyhasó, bolhamaghéj, tökmagolaj (1%), repceolaj,
surítoanyag: hidroxi-propil-metil-cellulóz, rizsliszt, karamell-cukorszirup,
színezék: ammónia-szulfit – karamell. Nyomokban SZEZÁMMAG -t
tartalmazhat.. magos buci / magos zsömle: víz, gluténmentes
BÚZAKEMÉNYÍTO, lenmag, quinoa, napraforgómag, hajdina, SZÓJALISZT,
éleszto, repceolaj, konyhasó, surítoanyag hidroxi-propil-metil-cellulóz,
bolhamaghéj, cukor, rizsliszt, SZEZÁMMAG, karamell-cukorszirup. 

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF105, @REF99

@REF121

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS546,
@BPS547

Beschreibung :..............      273 kcal
Beschreibung :..............    1.136 kJ

Fett :.........................      8,4 g
davon gesättigte Fettsäuren :      1,1 g
Kohlenhydrate :.............       43 g
davon Zucker :..............      1,0 g

Eiweiß :......................      6,0 g
Beschreibung :..............     1,10 g

Beschreibung :..............      4,5 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

182 Nap

     900 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Gluténmentes kenyérkeverék, szeletelt
1070127

gluténmentes péksütemény-keverék, mélyhutött
Artikelnr.

      16

Gluténmentes fitness-kenyér: gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz,
napraforgómag, SZÓJALISZT, sárgarépa, tökmag, éleszto, lenmag,
konyhasó, szárított gluténmentes rizs-kovász
, bolhamaghéj, rizsliszt, rizs- forrásliszt, színezék: ammónia-szulfit – karamell,
SZEZÁMMAG, cukor, surítoanyag: hidroxi-propil-metil-cellulóz, kömény,
édeskömény, koriander, ánizs. Gluténmentes fűszerezett kenyér:
gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz, SZÓJALISZT, éleszto, szárított
gluténmentes rizs-kovász
, bolhamaghéj, konyhasó, cukor, édeskömény, ánizs, koriander, rizs-
forrásliszt, surítoanyag: hidroxi-propil-metil-cellulóz, rizsliszt. Nyomokban
SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

      35 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF105, @REF99

@REF121

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS546,
@BPS547

Beschreibung :..............      234 kcal
Beschreibung :..............      985 kJ

Fett :.........................      3,5 g
davon gesättigte Fettsäuren :      0,5 g
Kohlenhydrate :.............       46 g
davon Zucker :..............      1,5 g

Eiweiß :......................      4,1 g
Beschreibung :..............     1,51 g

Beschreibung :..............      3,2 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

182 Nap

    1120 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Sikérmentes császárzsömle
1070129

Gluténmentes pékáru, mélyhutött
Artikelnr.

      11

gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz, SZÓJALISZT, rizsliszt, sütoéleszto,
konyhasó, bolhamaghéj, repceolaj, LAKTÓZMENTES SOVÁNY TEJPOR,
surítoanyag: hidroxi-propil-metil-cellulóz, cukor. Nyomokban SZEZÁMMAG -t
tartalmazhat.. 

      60 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF103, @REF99

@REF105

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS547

Beschreibung :..............      241 kcal
Beschreibung :..............    1.018 kJ

Fett :.........................      2,7 g
davon gesättigte Fettsäuren :      0,3 g
Kohlenhydrate :.............       49 g
davon Zucker :..............      1,5 g

Eiweiß :......................      3,5 g
Beschreibung :..............     1,29 g

Beschreibung :..............      3,3 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

182 Nap

     660 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Gluténmentes lúgozott stangli
1070166

Lúgozott péksütemény - gluténmentes, mélyhutött
Artikelnr.

       8

gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz, éleszto, SZÓJALISZT, repceolaj,
bolhamaghéj, konyhasó, surítoanyag hidroxi-propil-metil-cellulóz,
LAKTÓZMENTES SOVÁNY TEJPOR rizsliszt, felülete nátronlúggal kezelve
val nátronlúg kezelt. Nyomokban SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

      75 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF103, @REF99

@REF105

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS547

Beschreibung :..............      237 kcal
Beschreibung :..............    1.001 kJ

Fett :.........................      3,8 g
davon gesättigte Fettsäuren :      0,4 g
Kohlenhydrate :.............       47 g
davon Zucker :..............      0,6 g

Eiweiß :......................      2,4 g
Beschreibung :..............     1,23 g

Beschreibung :..............      3,0 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

182 Nap

     600 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Gluténmentes pékáru- keverék
1070167

Sikérmentes pékáru keverék, mélyhutött
Artikelnr.

       9

gluténmentes BÚZAKEMÉNYÍTO, víz, SZÓJALISZT, tökmag, éleszto,
napraforgómag, rizsliszt, lenmag, konyhasó, quinoa, bolhamaghéj, hajdina,
repceolaj, sárgarépa, SZEZÁMMAG, surítoanyag: hidroxi-propil-metil-
cellulóz, cukor, szárított gluténmentes rizs-kovász
, LAKTÓZMENTES SOVÁNY TEJPOR, tökmagolaj, rizs- forrásliszt,
színezék: ammónia-szulfit – karamell, fűszerek. 

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF103, @REF105, @REF99

@REF121

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS547

Beschreibung :..............      255 kcal
Beschreibung :..............    1.067 kJ

Fett :.........................      6,1 g
davon gesättigte Fettsäuren :      0,8 g
Kohlenhydrate :.............       44 g
davon Zucker :..............      1,1 g

Eiweiß :......................      5,0 g
Beschreibung :..............     1,20 g

Beschreibung :..............      4,0 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

182 Nap

     620 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

gluténmentes muffin-mix
1070204

glutánmentes finompékáru kevert tésztából, mélyhutött
Artikelnr.

      16

EGÉSZ TOJÁS, repceolaj, cukor, burgonyakeményíto, módosított
kukoricakeményíto, víz, csokoládé (5%) (cukor, kakaómassza, kakaóvaj,
sovány kakaópor, emulgeálószer: SZÓJALECITIN, vanília- aroma), kakaópor,
konyhasó, tojásfehérje- por, sütopor, kukoricaliszt, emulgeálószer: mono- és
digliceridek  -ból / -ből étkezési zsírsav, surítoanyag (karboxi-metil-cellulóz
, guarmagliszt, xantán), aroma. Nyomokban SZEZÁMMAG és
CSILLAGFÜRT -t tartalmazhat.. 

      90 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF97, @REF99

@REF113, @REF105

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS547, 

Beschreibung :..............      512 kcal
Beschreibung :..............    2.101 kJ

Fett :.........................       32 g
davon gesättigte Fettsäuren :      4,1 g
Kohlenhydrate :.............       51 g
davon Zucker :..............       26 g

Eiweiß :......................      4,5 g
Beschreibung :..............     1,20 g

Beschreibung :..............      1,3 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

119 Nap

      90 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Gluténmentes szelet-duó
1070236

Édes pékárukeverék, gluténmentes, mélyhutött
Artikelnr.

      12

Eredeti Linzerszeletek - adagokban: ribizlidzsem (18%) (cukor, piros ribizli
(45%), nedvességtartó anyag szorbit, zselésíto pektin, savanyítóanyag
ciromsav, savasságot szabályozó anyag nátrium-citrát, stabilizátor kalcium-
citrát, tartósítószer káliumszorbát), TOJÁS, repceolaj, MOGYORÓ, cukor,
keményíto, víz, emulgeálószer: mono- és digliceridek  -ból / -ből étkezési
zsírsav, MANDULA, kukoricaliszt, sütopor, tojásfehérje- por, konyhasó,
surítoanyag (karboxi-metil-cellulóz
, guarmagliszt, xantán), fahéj, aroma. Nyomokban SZEZÁMMAG, SZÓJA és
CSILLAGFÜRT -t tartalmazhat.. Csokoládés-cseresznyés szelet
: TOJÁS, repceolaj, víz, meggy (15%), cukor, keményíto, emulgeálószer:
mono- és digliceridek  -ból / -ből étkezési zsírsav, kakaópor, sütopor,
kukoricaliszt, tojásfehérje- por, módosított keményíto, konyhasó, surítoanyag
(karboxi-metil-cellulóz
, guarmagliszt, xantán), citromlé, aroma. Nyomokban SZEZÁMMAG, SZÓJA
és CSILLAGFÜRT -t tartalmazhat.. 

     100 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF97, @REF104

@REF113, @REF105, @REF99

Tulajdonságlap
@REF201, @BPS548, @BPS547, 

Beschreibung :..............      416 kcal
Beschreibung :..............    1.714 kJ

Fett :.........................       26 g
davon gesättigte Fettsäuren :      2,6 g
Kohlenhydrate :.............       41 g
davon Zucker :..............       23 g

Eiweiß :......................      4,3 g
Beschreibung :..............     0,83 g

Beschreibung :..............      1,7 g

Beschreibung :.....................      0,0 g

84 Nap

    1200 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020


