Reuter Matcha tea –kakku 4kpl 1250g,
leikattu 12 palaan, kypsäpakaste
Ainesosat: KERMA (kerma, hyytelöittämisaine (E407)), valkosuklaa (sokeri,
kaakaovoi, MAITOjauhe, emulgointiaine (E322- SOIJA) luonnollinen
vaniljauute) leivontaseos (VEHNÄjauho, sokeri, HERAjauhe, MAITOjauhe,
emulgointiaine
(E471,
E481),
nostatusaineet
(E450,
E500),
sakeuttamisaineet (E466, E412), suola, vesi, MAITO, kokonainen
KANAMUNA (kananmuna, happamuudensäätelyaine (E330)), rypsiöljy,
limesose (limemehu (90%), sokeri), yuzumehu, musta seesami,
glukoosisiirappi, gelatiini (eläinperäinen), matcha premiumtee,
sitruunaaromi (maissijauho, dextroosi, maissitärkkelys, luonnollinen
sitruunaöljy, luonnon sitruunamehu), kultajauhe (väri E171, E172))
Saattaa sisältää jäämiä pähkinöistä, maapähkinöistä ja lupiinista.
Herkullinen pyöreä kakku, jonka päällä matcha kuorrute ja koristeena
seesamia ja kultajauheetta. Kakku leikattu valmiiksi 12 palaan, yksi pala n.
104g, halkaisija 25cm ja korkeus 4cm. Pelkkä sulatus riittää, joten tuote on
helppo ja kätevä tarjoiltava.
Kypsäpakaste
Myyntierän koko: 4x1250g =5g (78ltk/lava)
Tuotenumero: 21333
Alkuperämaa: Tsekki
Säilyvyys: 12kk pakasteena, 2 päivää sulatettuna. Säilytys: -18°C
Erikoisruokavalio: Valmistusohje: Sulata tuote jääkaapissa/korkeintaan +8 asteessa n. 24h (ei saa
sulattaa mikroaaltouunissa). Älä pakasta sulanutta tuotetta uudestaan.
FI: Reuter Matcha tea – kakku 4kpl 1250g kypsäpakaste. leikattu 12 palaan
SE: Reuter Matcha tea - tårta 4st 1200g, färdigberedd, skuren i 12 bitar
EN: Reuter Matcha tea cake 4pcs 1200g, ready cut in 12 pcs, ready to eat, frozen

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ingredients: 29,61% Cream 33%fat (CREAM, gelling agent (E407)), 21,02% White chocolate
(sugar, cocoa butter, MILK powder, emulsifier (322-SOJA), natural vanilla extract), Bakery
mix (WHEAT flour, sugar, WHEY powder, MILK powder, emulsifiers (E471, E481), raising
agents (E450, E500), thickeners (E466, E412), salt), 8,59% water (water), , 7,01% Milk
1,5%fat (MILK), 5,12% whole eggs (whole EGGS, acidity regulator (E330)), 4,97% Rapeseed
oil (rapeseed oil), 2,71% Lime puree (lime juice (90 %), sugar), 2,71% Yuzu juice (yuzu juice),
1,13% Black sesame (black sesame), 0,98% G Glucose syrup (glucose syrup), 0,68% Bovine
gelatine (bovine gelatine), 0,30% Matcha tea premium (matcha tea), 0,15% lemon flavour
(maize flour, dextrose, maize starch, natur lemon oil, natur lemon juice), 0,00% gold powder
(colours (E171, E172))

Ravintoarvot g / 100 g:
energia KJ/ Kcal 1590/350
rasvat 25,9, josta tyydyttyneitä 12
hiilihydraatit 26,9, josta sokereita 20,1
proteiinit 5,3
kuitua 0,4
suola 0,3

EAN kakku: 8591346313401
EAN myyntierä: 8591346313418
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