Sweet Moments/Danish pastry

SG MINI DANISH SELECTION
Artikelnummer: 18350000

Een mix van 5 soorten Deense pastry's: een
pecannotenkoek, kaneelkoek, appelkoek,
vanillekroon en een frambozenkroon. Gemaakt
met 24 laagjes bladerdeeg. Inclusief een zakje
topping. De pastry's hebben een gewicht van 43
gram.

Thaw & Bake

EAN
Gewicht per stuk
Stuks per zak
Stuks per karton

5701536805101
43 g
24
120

Voedingswaarde per 100gr.

Aantal zakken per karton
Kartons per pallet
Houdbaarheidsdatum
Stock

5
96
11 Maanden
Bewaren bij -18°C of
kouder. Na ontdooiing niet
opnieuw invriezen.
BE

Vet

28g

waarvan verzadigd

11g

Ontdooien gedurende 15 min, baktijd: 15min,
baktemperatuur: 170° - 190°C
Land van herkomst

Ingrediënten
Mini pecan-noten koek: Deeg: tarwebloem, margarine (palmolie, koolzaadolie, water, emulgator (E471), zout,
zuurteregelaar (E330), vitamine A, natuurlijke aroma), water, eigeel, suiker, gist, bakmiddel (dextrose, emulgator
(E472e), meelverbeteraar (E300, alpha amylase, xylanase)), stabilisator (E440), zout, gemout tarwemeel. Vulling:
suiker, margarine (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, water, zout, emulgator (E471), zuurteregelaar (E330),
natuurlijk aroma, vitamine A), water, ahornstroop (1,0%), crème vulling (melk) (suiker, gemodificeerd
aardappelzetmeel, weipoeder (melk), kokosvet, glucosesiroop, melkeiwit, mager melkpoeder, stabilisator (E339ii,
E404, E450iii), natuurlijk vanille aroma, zout, kleurstof (E160aiii), natuurlijk aroma), tarwebloem, siroop, stabilisator
(E401, E440), natuurlijk aroma. Topping: pecannoten (3,5%), glazuur (water, glansmiddel (E953), suiker,
geleermiddel (E406), zuurteregelaar (E330)), water. &nbsp; Mini kaneelkoek: Deeg: tarwebloem (met calcium, ijzer,
niacine, thiamine), margarine (palmolie, koolzaadolie, water, emulgator (E471), zout, zuurteregelaar (E330),
vitamine A, natuurlijke aroma), water, gist, eigeel, suiker, bakmiddel (dextrose, emulgator (E472e), meelverbeteraar
(E300, alpha amylase, xylanase)), zout. Vulling: margarine (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, water, zout,
emulgator (E471), zuurteregelaar (E330), natuurlijk aroma, vitamine A), suiker, water, crème vulling (melk) (suiker,
gemodificeerd aardappelzetmeel, weipoeder (melk), kokosvet, glucosesiroop, mager melkpoeder, stabilisator
(E339ii, E404, E450iii), natuurlijk aroma, zout, melkeiwit, kleurstof (E160aiii)), siroop, kaneel (0,5%), tarwebloem.
Decoratie: glazuur (water, glansmiddel (E953), suiker, geleermiddel (E406), zuurteregelaar (E330)).

Energie
Kcal

1817kJ
436kcal

Koolhydraten

41g

waarvan suikers

9,1g

Eiwitten

5,3g

Salt

0,5g

