
FOODSERVICEBEREIDE GROENTEN

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

Afmeting in mm (LxBxH) Verkoopeenheid (       lagen van       
Verkoopeenheid)

Verkoopeenheid (       lagen van       
Verkoopeenheid)

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

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

Pallet

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

Zout:

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

Groentegarnituren

TATIN VAN GROENTEN

Vooraf ontdooien niet nodig: de tarte tatin in de vorm opwarmen in een hete
luchtoven die 20 minuten is voorverwarmd op 180°C. Draai het product om en
haal het uit de vorm. Een paar minuten laten rusten voor het opdienen.

Bladerdeeg 26,8% (tarwebloem (gluten), boterconcentraat (melk), water, zout), groenten 62,3%
(voorgefrituurde gele paprika (gele paprika, zonnebloemolie), voorgefrituurde uien (uien, olijfolie, zout,
voedingszuur: citroenzuur), voorgefrituurde courgettes (courgettes, zonnebloemolie), voorgefrituurde rode
paprika (rode paprika, zonnebloemolie), gegrilde aubergines, semi-gedehydrateerde tomaten, gedroogde halve
kerstomaten (gedroogde tomaten, koolzaadolie, zout, oregano, knoflook)), olijfolie, suiker, knoflookpoeder
(bevat sulfieten), getransformeerd maiszetmeel, zout, tijm.

De allergenen die wettelijk moeten worden vermeld staan vetgedrukt in de ingrediëntenlijst. Kan bevatten
schaaldieren, eieren, weekdier, selderij, vis, mosterd, soja en noten.

3700478582295 13700478582292

547 365

223 kcal
931 kJ

2,4 g 323 mg

2,7 g 13,0 g
5,1 g

22,7 g
8,2 g

Tatin van groenten

Nee Nee Nee Nee

Bewaren bij -18 °C. Vries ontdooide producten niet opnieuw in. Bewaar het product na het ontdooien maximaal 24 uur op een 
temperatuur van 0 tot 4 °C.

301 x 266 x 112

1,692 kg

1,440 kg

(100x120)**

xxx xx

324,86 kg

1,79 m

xxx kg

xxx m

(80x120)**

xx192 16 12

0822901 • 18 stukken 80 g (1,440 kg) - Ø 9 cm

Versie n°3b - Gemaakt op 27/05/2016 – 11/12/2018

0,80 g

Presentatie suggestie


