
FOODSERVICEDESSERTS

•

Artikelnummer:

BESCHRIJVING

Algemene ingrediënten

Allergenen

GMO • Verzadigde vetten • Varkensgelatine • Straling bepalingen •

VOEDINGSWAARDEN (per 100g)

Energie (kcal):
Energie (kJ):

Eiwit: Vet:
Waarvan verzadigd:

Voedingsvezel:

PRAKTISCHE INFORMATIE

EAN13 DUN14

Houdbaarheid (dagen) Minimale houdbaarheid bij verkoop (dagen)

Bewaarinstructies

Chef-koks in dienst voor Chef-koks.

Koolhydraten:
Waarvan suiker:

Natrium:

BEREIDINGSADVIES

VERPAKKINGSINFORMATIE

Verkoopeenheid (doos)* Pallet (100x120)**

Afmeting in mm (LxBxH)
verkoopeenheid (           lagen van        

verkoopeenheid)

Bruto gewicht (kg) Bruto gewicht (kg) Bruto gewicht (kg)

Netto gewicht (kg) Pallet hoogte (m) Pallet hoogte (m)

Pallet (80x120)**

* Externe afmetingen - ** Exclusief pallet (+0,15m +30 kg)

verkoopeenheid (           lagen van        
verkoopeenheid)

•
•
•

Zout:

Traiteur de Paris
276 rue de Châteaugiron – CS 36331
35063 Rennes cedex – FRANCE

Op basis van fruit

MANGO-PANNA-COTTA 
DESSERT AUF KOKOS 

CRUMBLE

Verwijder de plastic folie, haal het product uit de vorm door de steunverpakking te
scheuren. 3 uur laten ontdooien bij 4°C.

Kokos panna cotta 34.8% (room (melkroom, stabilisator: carragenen), kokosnootpuree 24.5% (water, kokosmelkpoeder (bevat
melk), kokosmelk, suikerstroop), halfvolle melk, gemodificeerd maiszetmeel, rundvlees gelatine, natuurlijk vanillearoma en
andere natuurlijke aroma’s, aardappelzetmeel, bijproduct van vanille), halfgeconfijte mango 12.5% (mangoblokjes, glucose-
fructosestroop, suiker, water, voedingszuur: citroenzuur), tarwebloem (gluten), passievruchtenpuree (passievruchtensap,
suikerstroop), amandelpoeder, mangopuree 6.1% (mango, suiker), bruine suiker, kokospoeder 4.6%, water, boter (melk),
suiker, glucosestroop, geleermiddel: pectine (stabilisatoren: difosfaat, calciumfosfaat).

BEVAT melk en melkproducten, granen met gluten, noten (amandelen). Kan sporen bevatten van vis, eieren en
eierproducten, sesam, sulfieten, schaaldieren, weekdieren, mosterd, selderij, soja, arachide, lupine en andere noten.

3700478533259 -

730 486

309 kcal
1291 kJ

2,8 g 25 mg

5,4 g 18,1 g
9,2 g

29,8 g
19,7 g

Mango-panna-cotta dessert auf kokos crumble

Niet Niet Niet Niet

Versie n°4b - Gemaakt op 30/06/2015 - Gewijzigd op 28/12/2018

Na ontdooien maximaal 24 uur bewaren tussen 0 en 4°C. Bewaren bij -18°C. Een ontdooid product niet opnieuw invriezen.

390 x 296 x 50

1,680 kg

1,440 kg

300 30

403,2 kg

1,50 m

504,0 kg

1,50 m

10240 30 8

0332501 • 16 stukken 90 g (1,440 kg) – Ø 7 cm

0,06 g

Presentatie suggestie


