
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:

Zout:

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)

•
•
•

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

Natrium:

MOELLEUX VAN CHOCOLADE 

EN GEZOUTEN KARAMEL 

14 minuten in de voorverwarmde oven op 165°C OF in de magnetron voor 40-
50s tot 750 watt (afhankelijk van de kracht van je oven).

Eieren, zwarte chocolade coating [60% cacao] 18,1% (cacaomassa, suiker, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijke vanille
aroma), tarwebloem (gluten), boter (melk), suiker, caramel met boter en sel de Guérande 9% (glucosestroop, suiker, boter
(melk), volle melk, water, volle melkpoeder, magere melkpoeder, Guérandezout, citroensap), zonnebloemolie, halfvolle melk.

De allergenen die wettelijk moeten worden vermeld staan vetgedrukt in de ingrediëntenlijst. Kan sporen
bevatten van soja, selderij, schaaldieren, noten, sesam, mosterd, vis, sulfieten, weekdieren, lupine en aardnoten.

3700478572852 -

730 486

436 kcal
1818 kJ

3,1 g 0,13 g

6,2 g 28,2 g
14,0 g

37,9 g
21,9 g

Moelleux van chocolade en gezouten karamel

Niet Niet Niet Niet

Versie n°1 - Gemaakt op 29/11/2019 – Gewijzigd op 29/11/2019

Na ontdooien maximaal 3 dagen bewaren tussen 0 en +4°C. Bewaren bij -18°C. Een ontdooid product niet opnieuw invriezen.

390 x 296 x 62

2,230 kg

2,000 kg

250 25

446,0 kg

1,55 m

557,5 kg

1,55 m

10200 25 8

0728501 • 20 stukken 100 g (2,000 kg) – Ø 7 cm

52 mg
Presentatie suggestie


