Reuter Croque Monsieur 24kpl 220g raakapakaste
Ainesosat: Täyte 68%: vesi, sianliha* (sianlihaa 67%, vesi, sianplasmaa,
glukoosiirappi, suola, gelatiini (sika) hyytelöittämisaine: e407, stabilointiaine:
E450, E451, luonnonaromi, säilöntäaine: E316, e250), kastikevalmiste (HERA,
muunneltu tärkkelys, kasvisrasva (palmu), glukoosisiirappi, suola, MAITOproteiinit,
sakeuttamisaine: E401, stabliointiaine: E450, sokeri, aromi, väri: E101, E160a),
emmental (MAITO), sulatettu juusto (MAITO, KANANMUNA), vesi, voi (MAITO),
rasvaton MAITOjauhe, HERA, muunneltu tärkkelys, suola, emulgointiaine: E331iii,
aromi). * alkuperä EU. Leipä: VEHNÄjauho 69%, vesi, suola, sokeri, hiiva, palmuöljy
(colza), säilöntäaine: kalsiumpropionaatti, viinietikka, emulgointiaine: rasvojen
mono- ja diglyseridit, papujauho, deaktivoitu hiiva, VEHNÄtärkkelys,
VEHÄNGLUTEENI, antioksidantti: askorbiinihappo. Käsitellään tehtaassa, jossa voi
esiintyä ristikontaminaatiota: äyriäiset, kala, soija, mantelit, selleri, sinappi,
sulfiitit, nilviäiset.

Herkullinen ja ruokaisa Croque Monsieur on paistovalmis täytetty voileipä.
Valmiiksi täytetyn leivän mitat ovat pituus 12cm ja leveys 12cm.
Tuotenumero: 611013
Myyntierä: 24kpl x 220g = 5,28kg (ltk mitat LWH 385x284x185, ltk/ lava
64)
Säilytys: - 18 °C Säilyvyys: 18kk pakasteena
Alkuperämaa: Ranska Erikoisruokavalio:
Valmistusohje: Sulata 1h jääkaapissa ja paista 15-20min 180°C. Älä pakasta
sulanutta tuotetta uudestaan. HUOM! Raakapakastetuotteen paino voi
kutistua paistettaessa arviolta n. 10 – 15 %:ia alkuperäisestä
valmistuspainosta uunista ja paistotavasta riippuen.

Oikeudet muutoksiin pidätettään

Ingredienser:Fyllning 68%: vatten, fläskkropp * 13,6% slutprodukt (20% av fyllningen) (fläsk axel 67%, vatten,
grisplasma, glukossirap, salt, fläskgelatin, gelningsmedel: E407, stabilisator: E450 , E451, naturliga smaker,
konserveringsmedel: E316, E250], beredning till sås (VASSLE, modifierat stärkelse, vegetabiliskt fett (palm),
glukossirap, salt, MJÖLKproteiner, förtjockningsmedel: E401, stabilisator: E450, socker, kryddor, färger: E101, E160a),
emmental 6,8% färdig produkt (10% fyllning) (MJÖLK), smält ost (ost 60% (MJÖLK, ÄGG), vatten, SMÖR (MJÖLK),
skumMJÖLKspulver, VASSLE, modifierad stärkelse, salt, emulgeringsmedel E331iii, aromämne). * Ursprung: EUbröd
32%: VETEmjöl 69%, vatten, salt, socker, jäst, colzaolja, konserveringsmedel: kalciumpropionat, vinäger,
emulgeringsmedel: mono- och diglycerider av fetter, bönemjöl, deaktiverad jäst,VETEstärkelse, VETEgluten,
antioxidant: askorbinsyra.

Ravintoarvot g / 100 g valmista tuotetta:
energia 724.7/173.4 KJ/ Kcal
rasvat 5.7, joista tyydyttyneitä 3
hiilihydraatit 23.1, joista sokereita 4.3
proteiinit 9.4
kuitua 5
suola 1.4 (voimakassuolainen)
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