Reuter Chill out -kakku 4kpl 1350g, kypsäpakaste
Ainesosat: Hedelmäsose (mangosose), tumma suklaa (kaakaomassa, sokeri,
kaakaovoi, emulgointiaine (E322- SOIJA), luonnollinen vanilja-aromi), KERMA
rasvaa 33% (KERMA, hyytelöittämisaine (E407)), kasvirasvakerma (vesi, täysin
kovetettu palmuydinrasva, sokeri, MAITOproteiini, emulgointiaine (E472b, E322SOIJA, E472e), stabilointiaine (E460, E466, E340), aromi, väri (E160a)),
hedelmäsose (passionhedelmäsose, sokeri), VOI, sakeuttamisaine (sokeri,
glukoosisiirappi, muunneltu tärkkelys (E1414), sakeuttamisaine (E401), tumma
suklaa (sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgointiaine (E322- SOIJA), vaniljauute
(bourbon madagascar)), KANAMUNA (KANAMUNA, happamuudensäätelyaine
(E330)), sokeri, suklaalastut (sokerikuorrutteisia) (sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi,
emulgointiaine (E322-SOIJA), vanilja), vesi, taikinamuru (VEHNÄjauho,
KANANMUNA,
sokeri),
VEHNÄjauho,
glukoosisiirappi,
sokerikuorrute,
kaakaojauhe, gelatiini (eläinperäinen) KERMA, stabilointiaine (E420),
etyylialkoholi, luonnon appelsiiniaromi), chilipippuri, chilikoristelu.

Herkullinen suklainen kakku, johon raikkautta tuo päällä oleva mangopyree
ja potkua sekä näyttävyyttä chilikoristelu. Kakku on leikattu valmiiksi 12
palaan, yhden palan paino n. 113g. Kakun halkaisija on 24cm ja korkeus
4cm. Pelkkä sulatus riittää, joten tuote on helppo ja kätevä tarjoiltava ja
sopii moneen makuun. Kypsäpakaste
Myyntierän koko: 4kakkua 1350g = 5,4kg (laatikoita lavalla 72)
Tuotenumero: 21230 Alkuperämaa: Tsekki
Säilyvyys: 12kk pakasteena, 2 päivää sulatettuna. Säilytys: -18°C
Valmistusohje: Sulata tuote jääkaapissa/korkeintaan +8 asteessa n. 24h
(ei saa sulattaa mikroaaltouunissa). Älä pakasta sulanutta tuotetta
uudestaan.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ingredients: 15,35% Fruit puree (100% mango pyree), 14,90% Dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter,
emulsifier (E322 - SOYA), natural vanilla extract), 13,92% Cream 33%fat (CREAM, gelling agent (E407)), Vegetable
cream (water, fully hydrogenated palmkernel fat, sugar, MILK protein, emulsifiers (E472b, E322-SOYA, E472e),
stabilisers (E460, E466, E340), flavour, colour (E160a)), Fruit puree (90% passion fruit puree, sugar), Butter 82%fat
(BUTTER), 5,88% thickener (sugar, glucose syrup, modified potato starch (E1414), thickener (E401)), dark chocolate
51% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifiers (E322 -SOYA, E476), vanilla extract (bourbon madagascar)), , whole
eggs (whole EGGS, acidity regulator (E330)), 3,27% Sugar (sugar), Chocolate chips (sugar coated) (sugar, cocoa mass,
cocoa butter, emulsifier (E322 - SOYA), vanillin), water (water) sponge drops (WHEAT flour, EGGS, sugar), Flour
(WHEAT flour), glucose syrup (glucose syrup), Icing sugar (cukr), Cocoa powder (cocoa powder), Bovine gelatine
(gelatine), Cream stabiliser (stabiliser (E420), ethylalcohol, natural orange flavour), Chilli peppers (chilli peppers), Chilli
decoration (chillies)

Ravintoarvot g / 100 g:
energia KJ/ Kcal 1459/349
rasvat 21,4 josta tyydyttyneitä 13,4
hiilihydraatit 34, josta sokereita 27,6
proteiinit 3.8
kuitua 3.3
suola 0.1

EAN: kakku: 8591346312442 EAN myyntierä: 8591346312459
FI: Reuter Chill out -kakku 4kpl 1350g, kypsäpakaste. leikattu 12 palaan
SE: Reuter Chill out - tårta 4st 1350g, färdigberedd, skuren i 12 bitar
EN: Reuter Chill out - cake 4pcs 1350g, ready cut in 12pcs, ready to eat, frozen
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