
Nettó töltési tömeg

Epres szeletek
1043041

Epres szeletek, mélyhutött
Artikelnr.

      16

eper (27%), TEJSZÍNHAB 36% zsír, zselé (cukor, víz, glükózszirup, eper,
zselésíto pektin, savanyítóanyag ciromsav, savasságot szabályozó anyag
nátrium-citrát, tartósítószerek káliumszorbát, színező gyümölcslé (bodza)),
BÚZALISZT, TOJÁS, cukor, epertöltet (cukor, eper, zselésíto pektin,
savanyítóanyag ciromsav, tartósítószer káliumszorbát), víz, citromlé,
glükózszirup, ananászlé-koncentrátum, sütopor, zselatin, konyhasó,
savanyítóanyag ciromsav, zselésíto pektin, emulgeálószer mono- és
digliceridek  -ból / -ből étkezési zsírsav, aroma. Nyomokban
CSONTHÉJASOK, SZÓJA és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

     100 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97

@REF104, @REF105, @REF99

@REF122

Beschreibung :..............      204 kcal
Beschreibung :..............      858 kJ

Fett :.........................      8,1 g
davon gesättigte Fettsäuren :      4,9 g
Kohlenhydrate :.............       29 g
davon Zucker :..............       20 g

Eiweiß :......................      2,9 g
Beschreibung :..............     0,30 g

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

Beschreibung :.....................      6,5 g

147 Nap

1 Nap  bei 4-6°C

    1600 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Sacher tortaszelet
1043048

Sacher torta, mélyhutött
Artikelnr.

      16

TOJÁS, cukor, BÚZALISZT, VAJ, barack-töltelék (cukor, sárgabarack, glükóz-
fruktóz szirup, savanyítóanyag ciromsav, zselésíto pektin, tartósítószer
káliumszorbát), csokoládé (cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer
SZÓJALECITIN, természetes vanília- aroma), víz, kakaópor, sütopor, növényi
zsír (pálma), növényi olaj (napraforgó), BÚZAKEMÉNYÍTO, emulgeálószer
mono- és digliceridek  -ból / -ből étkezési zsírsav, aroma. Nyomokban
CSONTHÉJASOK és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

     100 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

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

@REF104, @REF105

@REF122

Tulajdonságlap
@BPS547

Beschreibung :..............      395 kcal
Beschreibung :..............    1.655 kJ

Fett :.........................       20 g
davon gesättigte Fettsäuren :       12 g
Kohlenhydrate :.............       49 g
davon Zucker :..............       34 g

Eiweiß :......................      5,9 g
Beschreibung :..............     0,40 g

Beschreibung :..............      2,1 g

Beschreibung :.....................     13,0 g

147 Nap

1 Nap  trocken u

    1600 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Málnás-joghurtos szelet porcionált
1043060

Málnás szelet joghurtkrémmel, mélyhutött
Artikelnr.

      16

JOGHURT 3,6% zsír (24%), cukor, TEJSZÍNHAB 36% zsír, málna (10%),
TOJÁS, víz, VAJ, málna-töltelék (cukor, málna (45%), glükóz-fruktóz szirup,
zselésíto pektin, savanyítóanyag ciromsav, stabilizátor kalcium-citrát,
tartósítószer káliumszorbát), MOGYORÓ, kék mák, citromlé, zselatin, ÉDES
TEJSAVÓPOR, keményíto, fuszer, konyhasó, emulgeálószer mono- és
digliceridek  -ból / -ből étkezési zsírsav, stabilizátor szorbit, aroma.
Nyomokban búzaglutén
, SZÓJA és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

     125 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF103, @REF97, @REF104

@REF96, @REF105, @REF99

@REF122

Beschreibung :..............      247 kcal
Beschreibung :..............    1.031 kJ

Fett :.........................       15 g
davon gesättigte Fettsäuren :      7,5 g
Kohlenhydrate :.............       22 g
davon Zucker :..............       22 g

Eiweiß :......................      4,7 g
Beschreibung :..............     0,20 g

Beschreibung :..............      1,6 g

Beschreibung :.....................     10,1 g

147 Nap

1 Nap  bei 4-6°C

    2000 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Eredeti Linzerszeletek - adagokban
1043065

Omlós péksütemény dióval és ribizlilekvárral, mélyhutött
Artikelnr.

      16

MOGYORÓ (28%), ribizlidzsem (21%) (cukor, piros ribizli, alma, zselésíto:
pektin, savanyítóanyag: ciromsav, Bodzabogyó-sűrítmény
), cukor, TOJÁS, növényi olaj-készítmény (növényi olaj (repce, pálma),
növényi zsír (pálma), emulgeálószer: mono- és digliceridek  -ból / -ből
étkezési zsírsav; növényi zsír egész surített (repce), surítoanyag: xantán;
aroma), BÚZALISZT, BÚZAKEMÉNYÍTO, MANDULA, hazai rum 38 Vol%,
fahéj, sütopor, konyhasó, emulgeálószer: mono- és digliceridek  -ból / -ből
étkezési zsírsav, aroma. Nyomokban FÖLDIMOGYORÓ, TEJ, SZÓJA és
SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

      90 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF97, @REF104

@REF103, @REF107, @REF105, @REF99

Tulajdonságlap
@BPS547, 

Beschreibung :..............      530 kcal
Beschreibung :..............    2.212 kJ

Fett :.........................       38 g
davon gesättigte Fettsäuren :      6,5 g
Kohlenhydrate :.............       39 g
davon Zucker :..............       31 g

Eiweiß :......................      6,4 g
Beschreibung :..............     0,30 g

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

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

147 Nap

1 Nap  bei 4-6°C

    1440 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Banánkrém- szelet
1043143

Banánkrém- szelet, mélyhutött
Artikelnr.

      16

banánkrém
 54% (TEJSZÍNHAB 36% zsír, víz, cukor, ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR, zselatin,
maltodextrin, banán szárított, módosított keményíto, színező növényi
koncentrátumok
 (sáfrány, citrom), aroma, savanyítóanyag ciromsav, só), TOJÁS, csokoládé-
bevonó (kakaómassza, cukor, kakaóvaj, ZSÍROS TEJPOR, emulgeálószer
SZÓJALECITIN, természetes aroma), BÚZALISZT, víz, cukor, VAJ,
kakaópor, glükózszirup, glükóz-fruktóz szirup, pálmaolaj, napraforgóolaj,
stabilizátor szorbit, emulgeálószer mono- és digliceridek  -ból / -ből étkezési
zsírsav, aroma, konyhasó. Nyomokban FÖLDIMOGYORÓ, SZEZÁMMAG és
CSONTHÉJASOK -t tartalmazhat.. 

      90 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

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

@REF107, @REF104, @REF105

Beschreibung :..............      329 kcal
Beschreibung :..............    1.373 kJ

Fett :.........................       22 g
davon gesättigte Fettsäuren :       14 g
Kohlenhydrate :.............       27 g
davon Zucker :..............       19 g

Eiweiß :......................      4,7 g
Beschreibung :..............     0,30 g

Beschreibung :..............      1,2 g

Beschreibung :.....................     16,8 g

147 Nap

1 Nap  bei 4-6°C

    1440 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020


