
Nettó töltési tömeg

Paraszt-snack
1050009

Szendvicsnek elkészített lúgozott péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      18

liszt (BÚZA, ROZS), víz, SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma, szalonna
(sertéshús, nitritpác-só (só, tartósítószer nártium-nitrit), fűszerek, dextróz,
antioxidáns nátrium aszkorbát, szacharóz, maltodextrin, füst), pirított hagyma
(hagyma, napraforgóolaj), sütoéleszto, konyhasó, repceolaj,
BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz.
felülete nátronlúggal kezelve val nátronlúg kezelt. Nyomokban SZÓJA és
SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

     115 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103

@REF105, @REF99

@REF125, 

Tulajdonságlap
@BPS548

Beschreibung :..............      294 kcal
Beschreibung :..............    1.230 kJ

Fett :.........................      8,6 g
davon gesättigte Fettsäuren :      3,7 g
Kohlenhydrate :.............       40 g
davon Zucker :..............      2,5 g

Eiweiß :......................       13 g
Beschreibung :..............     1,65 g

Beschreibung :..............      2,9 g

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

98 Nap

    2070 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Szalonnás stangli
1050014

Búzából készült szalonnás péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      45

liszt (BÚZA, ROZS), szalonna (28%) (sertéshús, víz, nitritpác-só (só,
tartósítószerek nártium-nitrit), stabilizátor (difoszfát, trifoszfát, polifoszfát),
maltodextrin, cukor, antioxidáns nátrium aszkorbát, fűszer, természetes
aroma, dextróz, fűszerkivonatok, füst), SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma,
víz, sütoéleszto, BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ
szárított, dextróz, konyhasó, Paprikapor, savanyítóanyag (ecetsav tejsav).
Nyomokban SZÓJA és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat.. 

      80 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103

@REF105, @REF99

@REF125, @REF124, 

Tulajdonságlap
@BPS548

Beschreibung :..............      280 kcal
Beschreibung :..............    1.174 kJ

Fett :.........................       11 g
davon gesättigte Fettsäuren :      5,4 g
Kohlenhydrate :.............       29 g
davon Zucker :..............      1,0 g

Eiweiß :......................       15 g
Beschreibung :..............     1,77 g

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

Beschreibung :.....................      3,8 g

98 Nap

    3600 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Hagymás kalács
1050023

Kelttésztából készült péksütemény hagymával, mélyhutött
Artikelnr.

       8

hagyma (50%), BÚZALISZT, TEJFÖL, TOJÁS, SAJT 45% szárazanyag
zsírtartalma, szalonna (sertéshús, nitritpác-só (só, tartósítószerek nártium-
nitrit), fűszerkivonatok, cukor, dextróz, fuszer, antioxidáns nátrium aszkorbát),
maltodextrin, füst), víz, növényi zsírok és olajak (kókusz, repce, pálma,
napraforgó változó súlyarányban), sütoéleszto, konyhasó, növényi zsír egész
surített (kókusz), BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ
szárított, ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR, dextróz, bors, szerecsendió
, aroma. Nyomokban CSILLAGFÜRT, SZEZÁMMAG és SZÓJA -t
tartalmazhat.. 

     650 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97

@REF113, @REF105, @REF99

@REF125, 

Beschreibung :..............      224 kcal
Beschreibung :..............      932 kJ

Fett :.........................       14 g
davon gesättigte Fettsäuren :      7,1 g
Kohlenhydrate :.............       17 g
davon Zucker :..............      2,7 g

Eiweiß :......................      8,0 g
Beschreibung :..............     1,36 g

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

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

84 Nap

    5200 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Vendégváró snack péksütemény
1050035

pikáns snack-süteménykeverék édesítoszerrel, mélyhutött
Artikelnr.

      54

vendégváró paraszt-snack: liszt (BÚZA, ROZS), SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma, víz, szalonna (sertéshús,
nitritpác-só (só, tartósítószerek nártium-nitrit), fűszerkivonatok, cukor, dextróz, fuszer, antioxidáns nátrium aszkorbát),
maltodextrin, füst), hagyma, sütoéleszto, konyhasó, napraforgóolaj, repceolaj, BÚZAMALÁTALISZT, TERMÉSZETES
BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz. nátronlúggal kezelt felület
. Nyomokban SZEZÁMMAG és SZÓJA -t tartalmazhat.. Sajtos vendégváró snack: BÚZALISZT, SAJT 45%
szárazanyag zsírtartalma (22%), víz, TÚRÓ 20% szárazanyag zsírtartalma, olívaolaj, napraforgóolaj, paradicsom,
Paradicsompüré, konyhasó, sütoéleszto, MANDULA, fenyomag, BÚZAMALÁTALISZT, dextróz, TERMÉSZETES
BÚZAKOVÁSZ szárított, MUSTÁR, borszesz-ecet, fűszerek, fokhagyma, bazsalikom, bors, citromlé, savanyítóanyag
ecetsav, paprika édes
, cukor, ecet, módosított keményíto, fűszerkivonatok, aroma, tartósítószerek káliumszorbát. Nyomokban SZEZÁMMAG
és SZÓJA -t tartalmazhat.. Vendégváró szalámis snack: liszt (BÚZA, ROZS), szalámi (13%) (sertéshús, szalonna,
nitritpác-só (só, tartósítószerek nártium-nitrit) dextróz, fűszerek, aroma, fűszerkivonatok, antioxidáns (aszkorbinsav,
nátrium-izoaszkorbát), füst), víz, SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma, pfefferóni, sütoéleszto, SZEZÁMMAG, lenmag,
konyhasó, fűszerek, Paprikakivonat
, BÚZAMALÁTALISZT, cukor, dextróz, TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, aroma, savanyítóanyag (ecetsav,
tejsav). Nyomokban SZÓJA -t tartalmazhat..

      35 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF109, @REF104, @REF105

@REF99

@REF125, @REF122, @REF123, 

Beschreibung :..............      283 kcal
Beschreibung :..............    1.183 kJ

Fett :.........................      8,7 g
davon gesättigte Fettsäuren :      4,1 g
Kohlenhydrate :.............       37 g
davon Zucker :..............      2,0 g

Eiweiß :......................       13 g
Beschreibung :..............     1,73 g

Beschreibung :..............      2,6 g

Beschreibung :.....................      4,3 g

98 Nap

    1890 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Uzsonna hájastészta snack
1050037

Hájastésztából készült pikáns péksütemény keverék, mélyhutött
Artikelnr.

      60

Vendégváró csirkés curry-s batyu (BÚZALISZT, VAJ, csirkehús (12%), víz, hagyma, Paradicsompüré, TÚRÓ 20%
szárazanyag zsírtartalma, EGÉSZ TOJÁS, sütoéleszto, cukor, lenmag, SZEZÁMMAG, tartósítószerek káliumszorbát,
keményíto, savanyítóanyag (citromsav, ecetsav), MUSTÁR, aroma, borszesz-ecet, BÚZAMALÁTALISZT,
TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, dextróz, jódozott konyhasó, fűszerek, fűszerkivonatok. Nyomokban
CSONTHÉJASOK, SZÓJA és ZELLER -t tartalmazhat.), vendégváró hájastésztából készült lecsós péksütemé
(BÚZALISZT, VAJ, víz, paprika (10%), SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma, paradicsom, hagyma, TÚRÓ 20%
szárazanyag zsírtartalma, EGÉSZ TOJÁS, cukor, sütoéleszto, jódozott konyhasó, keményíto, módosított keményíto,
fűszerek, fűszerkivonatok, savanyítóanyag (citromsav, ecetsav), BÚZAMALÁTALISZT, ROZSLISZT, dextróz,
TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ szárított, növényi olaj (repce, napraforgó), tartósítószerek káliumszorbát. Nyomokban
CSONTHÉJASOK, SZÓJA és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat..), vendégváró spenótos csiga (BÚZALISZT, VAJ, SAJT
45% szárazanyag zsírtartalma, spenót 13%, víz, EGÉSZ TOJÁS, TEJFÖL, TÚRÓ 20% szárazanyag zsírtartalma,
sütoéleszto, cukor, jódozott konyhasó, fokhagyma, bors, ROZSLISZT, BÚZAMALÁTALISZT, dextróz, TERMÉSZETES
BÚZAKOVÁSZ szárított, repceolaj, napraforgóolaj, TOJÁSSÁRGÁJA-POR, SAVÓPOR, TEJSZÍNHABPOR,
ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR, módosított keményíto, maltodextrin, glükózszirup, fűszerkivonat, aroma, surítoanyag
(nátrium-alginát, xantán). Nyomokban CSONTHÉJASOK, SZÓJA és SZEZÁMMAG -t tartalmazhat..) 

      30 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF109, @REF105

@REF108, @REF104, @REF99

@REF122

Beschreibung :..............      362 kcal
Beschreibung :..............    1.498 kJ

Fett :.........................       22 g
davon gesättigte Fettsäuren :       14 g
Kohlenhydrate :.............       28 g
davon Zucker :..............      4,6 g

Eiweiß :......................       10 g
Beschreibung :..............     1,13 g

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

Beschreibung :.....................     20,2 g

98 Nap

    1800 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Hawaii pizza szelet
1050044

Búzából készült ananászos és sonkás péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      15

BÚZALISZT, ananász (21%), pizzasonka (17%) (sertéshús, víz, nitritpác-só
(konyhasó, tartósítószerek nártium-nitrit), fuszer, maltodextrin, stabilizátor
difoszfát, antioxidáns aszkorbinsav), mozzarella 45% szárazanyag
zsírtartalma, paradicsom, víz, TEJ, sütoéleszto, TOJÁS, konyhasó, cukor,
repceolaj, MUSTÁR, fűszerek, bazsalikom. Nyomokban SZEZÁMMAG,
SZÓJA és CSONTHÉJASOK -t tartalmazhat.. 

     130 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF109

@REF104, @REF105, @REF99

@REF125, @REF124, 

Beschreibung :..............      199 kcal
Beschreibung :..............      840 kJ

Fett :.........................      5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren :      2,6 g
Kohlenhydrate :.............       26 g
davon Zucker :..............      4,9 g

Eiweiß :......................       12 g
Beschreibung :..............     1,70 g

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

Beschreibung :.....................      3,5 g

98 Nap

    1950 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

mozzarellás pizza szelet
1050045

Búzából készült mozzarellás péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      15

paradicsom, BÚZALISZT, mozzarella 45% szárazanyag zsírtartalma (15%),
víz, TEJ, sütoéleszto, TOJÁS, konyhasó, cukor, repceolaj, MUSTÁR
(tartalmaz aroma), fűszerek, bazsalikom. Nyomokban SZEZÁMMAG, SZÓJA
és CSONTHÉJASOK -t tartalmazhat.. 

     125 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF109

@REF104, @REF105, @REF99

Tulajdonságlap
@BPS547

Beschreibung :..............      192 kcal
Beschreibung :..............      806 kJ

Fett :.........................      5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren :      2,6 g
Kohlenhydrate :.............       26 g
davon Zucker :..............      3,3 g

Eiweiß :......................      9,3 g
Beschreibung :..............     1,40 g

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

Beschreibung :.....................      3,8 g

98 Nap

    1875 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Szalámis pizza szelet
1050046

búza-péksütemény szalámival és édesítoszerrel, mélyhutött
Artikelnr.

      15

BÚZALISZT, mozzarella 45% szárazanyag zsírtartalma, paradicsom, víz,
szalámi (12%) (sertéshús, szalonna, nitritpác-só (só, tartósítószerek nártium-
nitrit), maltodextrin, fűszerek, fűszerkivonatok, antioxidáns (rozmaringkivonat,
izo- aszkorbinsav, nátrium-izoaszkorbát), füst), kukorica, pfefferóni, TEJ,
sütoéleszto, TOJÁS, konyhasó, cukor, ecet, repceolaj, MUSTÁR (tartalmaz
természetes aroma), fűszerek, zöldfuszer. Nyomokban SZEZÁMMAG,
SZÓJA és CSONTHÉJASOK -t tartalmazhat.. 

     115 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF109

@REF104, @REF105, @REF99

@REF125, 

Beschreibung :..............      255 kcal
Beschreibung :..............    1.069 kJ

Fett :.........................      9,4 g
davon gesättigte Fettsäuren :      4,3 g
Kohlenhydrate :.............       28 g
davon Zucker :..............      3,6 g

Eiweiß :......................       13 g
Beschreibung :..............     2,05 g

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

Beschreibung :.....................      4,1 g

98 Nap

6 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

    1725 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Sonkás-sajtos toast
1050103

Toastkenyér toast-sonkával és sajttal, mélyhutött
Artikelnr.

      24

BÚZALISZT, toast-sonka (25%) (sertéshús, víz, nitritpác-só (konyhasó,
tartósítószerek nártium-nitrit), stabilizátor (trifoszfát, difoszfát), antioxidáns
(nátrium aszkorbát, aszkorbinsav), surítoanyag karragén, konyhasó, fuszer,
cukor, aroma, dextróz), SAJT (25%), víz, VAJ, repceolaj, éleszto, cukor,
konyhasó. Nyomokban SZÓJA és HAL -t tartalmazhat.. 

     150 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103

@REF98, @REF99

@REF125, @REF124, 

Beschreibung :..............      246 kcal
Beschreibung :..............    1.033 kJ

Fett :.........................       11 g
davon gesättigte Fettsäuren :      6,3 g
Kohlenhydrate :.............       21 g
davon Zucker :..............      1,3 g

Eiweiß :......................       15 g
Beschreibung :..............     1,10 g

Beschreibung :..............      1,4 g

Beschreibung :.....................      8,6 g

98 Nap

4 Nap  bei 4-6°C

    3600 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Pikáns vendégváró croissant mix
1050111Artikelnr.

      90

vajas croissant tészta
 (BÚZALISZT, VAJ (19%), víz, sütoéleszto, TOJÁS, cukor, konyhasó, ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR, BÚZAFEHÉRJE,
BÚZAMALÁTALISZT, BÚZAKEMÉNYÍTO, BÚZA FORRÁSLISZT, kukorica- forrásliszt, dextróz), füstöltsonkás töltelék
 (18%) (füstölt hús (36%) (sertéshús, konyhasó, fűszerek, dextróz, stabilizátor (difoszfát, trifoszfát, polifoszfát),
antioxidáns (nátrium aszkorbát, aszkorbinsav), cukor, aroma, tartósítószer (nártium-nitrit, kálium-nitrát),
fűszerkivonatok, füst), TEJFÖL, víz, pirított hagyma (hagyma, napraforgóolaj), módosított keményíto, száraz
glükózszirup
, surítoanyag metilcellulóz
, MUSTÁR, petrezselyem, konyhasó, fűszerek), szalámis-paradicsomos töltelék
 (18%) (paradicsom (46%), szalámi (29%) (sertéshús, szalonna, fűszerek (tartalmaz MUSTÁR), nitritpác-só (konyhasó,
tartósítószer kálium-nitrát), antioxidáns (nátrium aszkorbát), dextróz, fűszerkivonatok), víz, SAJT 45% szárazanyag
zsírtartalma, növényi olaj (olajbogyó, repce), módosított keményíto, száraz glükózszirup
, fűszerek, konyhasó, surítoanyag metilcellulóz
), zöldfűszeres-sajtos töltelék
 (17%) (FRISS SAJT (42%) (FRISS SAJT, keményíto, só), TEJFÖL, víz, burgonyaszirom, BÚZAKEMÉNYÍTO, TOJÁS,
pálmaolaj, BÚZADARA, ÉDES TEJSAVÓPOR, sülést fokozó anyag (difoszfátok, Nátrium-karbonát)), snidling (3,5%),
módosított keményíto, só, citromlé  -ból, -bol koncentrátum
, zöldfuszer, fokhagyma), SZEZÁMMAG, lenmag, SAJT 45% szárazanyag zsírtartalma. felülete nátronlúggal kezelve
részben val nátronlúg kezelt. Nyomokban SZÓJA és CSONTHÉJASOK -t tartalmazhat..

      30 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103, @REF97, @REF109, @REF105

@REF104, @REF99

@REF125, @REF124, , 

Beschreibung :..............      351 kcal
Beschreibung :..............    1.460 kJ

Fett :.........................       20 g
davon gesättigte Fettsäuren :       13 g
Kohlenhydrate :.............       32 g
davon Zucker :..............      3,9 g

Eiweiß :......................      8,7 g
Beschreibung :..............     1,33 g

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

Beschreibung :.....................     16,5 g

98 Nap

    2700 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020



Nettó töltési tömeg

Fokhagymás stangli
1050120

Búzából készült fokhagymás fuszervajas péksütemény, mélyhutött
Artikelnr.

      40

BÚZALISZT, víz, VAJ (9%), ROZSLISZT, konyhasó, fokhagyma (2%),
repceolaj, ZSÍRSZEGÉNY TEJPOR, BÚZAMALÁTALISZT,
BÚZAKEMÉNYÍTO, szárított TERMÉSZETES BÚZAKOVÁSZ, dextróz,
keményíto, rizsliszt, sütoéleszto, savanyítóanyag (ecetsav, tejsav).
Nyomokban TOJÁS, CSONTHÉJASOK, SZÓJA és SZEZÁMMAG -t
tartalmazhat..

      72 g

Zubereitung

Termékleírás

Zutaten

Allergene
@REF96, @REF103

@REF97, @REF104, @REF105, @REF99

Tulajdonságlap
@BPS547

Beschreibung :..............      313 kcal
Beschreibung :..............    1.306 kJ

Fett :.........................      9,5 g
davon gesättigte Fettsäuren :      5,7 g
Kohlenhydrate :.............       46 g
davon Zucker :..............      2,2 g

Eiweiß :......................      8,9 g
Beschreibung :..............     2,47 g

Beschreibung :..............      2,4 g

Beschreibung :.....................      7,4 g

98 Nap

    2880 g

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

Tárolási- és használati utasítás

Stand :... 13.08.2020


