
Nettó töltési tömeg

Bio vendégváró hájastésztából készült péksütemény
1041015

Hájastésztából készült töltött péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      60

hájastészta (BÚZALISZT, víz, növényi zsírok és olajak (pálma, repce), EGÉSZ TOJÁS, TEJ,
sütoéleszto, cukor, VAJ, BÚZAMALÁTALISZT, BÚZAGLUTÉN, konyhasó, aroma), Vendégváró
túrós kalács
 val TÚRÓS TÖLTELÉK (TÚRÓ 20% szárazanyag zsírtartalma (37%), cukor, TOJÁS, mazsola,
kukorica- forrásliszt, növényi zsírok és olajak (kókusz, repce, pálma, napraforgó változó
súlyarányban), növényi zsír egész surített (kókusz), víz, TOJÁSFEHÉRJE, keményíto, konyhasó,
aroma, színezék karotin), Vendégváró mákos korona
 val mákos töltelék (szürke mák (17%), víz, cukor, ÉDES TEJSAVÓPOR, keményíto, fűszerek,
aroma, zsemlemorzsa (liszt (BÚZA, ROZS), sütoéleszto, víz, konyhasó, repceolaj,
BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz), hazai rum 38 Vol%).
Vendégváró ribizlis párna val ribizli-töltelék (ribizli (27%), cukor, víz, keményíto). Vendégváró
gyümölcsös párnácska val gyümölcstöltelék (víz, mandarin (10%), meggy (4%), cukor, keményíto,
TEJPOR, ÉDES TEJSAVÓPOR, dextróz, zsírpor (TEJ, pálma), surítoanyag nátrium-alginát,
savanyítóanyag ciromsav, konyhasó, aroma, színezék béta-karotin, Vendégváró rumos, kókuszos
hájas tészta val kókusz-töltelék (víz, cukor, kókuszreszelék (5%), hazai rum 38 Vol%, keményíto,
TEJPOR, ÉDES TEJSAVÓPOR, dextróz, zsírpor (TEJ, pálma), surítoanyag nátrium-alginát,
konyhasó, aroma, színezék béta-karotin). Nyomokban SZEZÁMMAG, SZÓJA és CSONTHÉJASOK -
t tartalmazhat.. 

      30 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97

@REF104, @REF105, @REF99

@REF121

Tulajdonságlap
@BPS547, 

Beschreibung :..............      302 kcal
Beschreibung :..............    1.257 kJ

Fett :.........................       13 g
davon gesättigte Fettsäuren :      7,2 g
Kohlenhydrate :.............       37 g
davon Zucker :..............       16 g

Eiweiß :......................      7,0 g
Beschreibung :..............     0,46 g

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

Beschreibung :.....................      9,3 g

98 Nap

    1836 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Bio vendégváró hájastésztából készült péksütemény
1041037

Bio hájastésztából készült péksütemény mix, mélyhutött
Artikelnr.

      60

TÖNKÖLYLISZT*, víz, VAJ*, DIÓS TÖLTELÉK* (víz, MOGYORÓ*, cukor*,
zsemlemorzsa* (BÚZALISZT*, víz, sütoéleszto, konyhasó,
BÚZAMALÁTALISZT*), kukoricakeményíto*, dextróz*, fuszer*, zsírszegény
kakaó*, konyhasó, aroma), TÚRÓ* 20% szárazanyag zsírtartalma,
aárgabarack*, NUGÁTKRÉM* (cukor*, MOGYORÓ*, pálmaolaj*,
napraforgóolaj*, kakaópor*, ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR*, aroma), EGÉSZ
TOJÁS*, cukor*, MOGYORÓ*, sütoéleszto, keményíto*, savanyítóanyag
tejsav*, konyhasó, aroma. *ökológiailag ellenorzött gazdaságból. Nyomokban
SZEZÁMMAG, SZÓJA és FÖLDIMOGYORÓ -t tartalmazhat.. 

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF104

@REF107, @REF105, @REF99

Tulajdonságlap
@BPS547

Beschreibung :..............      359 kcal
Beschreibung :..............    1.499 kJ

Fett :.........................       20 g
davon gesättigte Fettsäuren :      8,6 g
Kohlenhydrate :.............       37 g
davon Zucker :..............       16 g

Eiweiß :......................      7,6 g
Beschreibung :..............     0,50 g

Beschreibung :..............      2,0 g

Beschreibung :.....................     11,5 g

70 Nap

    2040 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Zsúrsütemény válogatás
1041075

Töltött hájastészta, mélyhűtött
Artikelnr.

      48

hájastészta (BÚZALISZT, víz, növényi zsírok és olajak (repce, pálma), EGÉSZ TOJÁS, TEJ, sütoéleszto, cukor, VAJ,
BÚZAMALÁTALISZT, BÚZAGLUTÉN, konyhasó, aroma), Vendégváró almás hájastészta
 val almás töltelék (alma(35%), víz, cukor, ZSEMLEMORZSA (liszt (BÚZA, ROZS), sütoéleszto, víz, konyhasó,
repceolaj, BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz), TOJÁS, módosított keményíto,
fahéj, keményíto, TEJPOR, ÉDES TEJSAVÓPOR, dextróz, zsírpor (TEJ, pálma), surítoanyag nátrium-alginát,
savanyítóanyag ciromsav, aroma, konyhasó, színezék béta-karotin), Vendégváró sárgabarackos hájas pogácsa
 val #Marille-Mandelfüllung# (sárgabarack (13%), cukor, TOJÁS, MANDULA (4%), víz, KESERŰMANDULA, növényi
zsírok és olajak (pálma, repce, napraforgó változó súlyarányban), BÚZALISZT, kukoricakeményíto, glükózszirup,
konyhasó, zselésíto pektin, savanyítóanyag ciromsav, aroma (tartalmaz SZÓJA), színezék (karotin, kármin),
Vendégváró mogyorós csiga
 val DIÓS TÖLTELÉK (víz, MOGYORÓ (14%), cukor, zsemlemorzsa (liszt (BÚZA, ROZS), sütoéleszto, víz, konyhasó,
repceolaj. BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz), DIÓ (3%), ÉDES TEJSAVÓPOR,
BÚZAKEMÉNYÍTO, SZÓJALISZT, hazai rum 38 Vol%, feltárt liszt, BÚZA FORRÁSLISZT, fuszer, jódozott konyhasó,
zsírszegény kakaó, TYÚKTOJÁS- POR), Vendégváró túrós kalács
 val TÚRÓS TÖLTELÉK (TÚRÓ 20% szárazanyag zsírtartalma (37%), cukor, TOJÁS, mazsola, kukorica- forrásliszt,
növényi zsírok és olajak (kókusz, repce, pálma, napraforgó változó súlyarányban), növényi zsír egész surített (kókusz),
víz, TOJÁSFEHÉRJE, keményíto, konyhasó, aroma, színezék karotin). Nyomokban SZEZÁMMAG -t tartalmazhat..

      30 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF104, @REF99

@REF105

@REF121

Tulajdonságlap
@BPS547, 

Beschreibung :..............      327 kcal
Beschreibung :..............    1.358 kJ

Fett :.........................       17 g
davon gesättigte Fettsäuren :      7,2 g
Kohlenhydrate :.............       36 g
davon Zucker :..............       15 g

Eiweiß :......................      6,8 g
Beschreibung :..............     0,45 g

Beschreibung :..............      1,8 g

Beschreibung :.....................      1,5 g

98 Nap

    1800 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020


