
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

KARAMEL PASSION

Open de verpakking. Verwijder product van de pot. Ontdooien bij +4°C 
gedurende 4h.

Room (room (melk), stabilisator: carragenen (E407)), boter (melk), tarwemeel (gluten), eierdooiers, halfvolle melk, karamel
8.2% (suiker, water, tarweglucose), room van gezouten boter met Guérandezout 5.1% (suiker, verse room (melk), gezouten boter
met Guérandezout (melk)), suiker, amandelpoeder, bruine suiker, geleerbereiding (visgelatine, aardappelmaltodextrine),
gemodificeerd aardappelzetmeel, geleermiddel: pectine (E440), kleuren: basische karamel (E150a) – geconcentreerd bietensap
(E162), zout.

De allergenen die wettelijk moeten worden vermeld staan vetgedrukt in de ingrediëntenlijst. Bevat eventueel
sojabonen en producten, weekdieren, schaaldieren, selderij, mosterd, sulfieten, aardnoten, lupine,
sesamzaadjes, andere noten.

3700478533976 13700478533973

547 365

371 kcal
1546 kJ

1,1 g 83 mg

5,3 g 25,1 g
13,1 g

30,4 g
13,5 g

Karamel passion

Nee Nee Nee Nee

Versie n°1 - Gemaakt op 28/06/2018 – 28/06/2018

Bewaren bij -18 °C. Een ontdooid product niet opnieuw invriezen. Kan na het ontdooien maximaal 24 uur bewaard worden tussen 
0 en 4 °C.

390 x 296 x 62

1,730 kg

1,440 kg

250 25

346,0 kg

1,55 m

432,5 kg

1,55 m

10200 25 8

0339701 • 16 stukken 90 g (1,440 kg) – Ø 7 cm

Karamel

0,21 g

Presentatie suggestie


