
PRODUCTOMSCHRIJVING
Fototaart,kapsel gevuld met gele banketvulling en
frambozenbessenjam, aangezet met hazelnootkrokant en
gedecoreerd met slagroom en een kleurenfoto. Er zit een los
zakje oranje & pure decoratie chocolade bij.

INGREDIENTENDECLARATIE
Suiker, SLAGROOM, EI, MAGERE MELK, water,
TARWEBLOEM, 3% framboos, glucosestroop,
glucose-fructosestroop, TARWEZETMEEL, palmolie
ongehard, palmvet ongehard, palmpitolie ongehard,
palmpitolie geheel gehard, kokosvet ongehard, emulgatoren
E471 E475 E414 E322 (SOJA), E464, koolzaadolieongehard,
kokosolie ongehard, koolzaadvet ongehard, rijstzetmeel,
rundergelatine, WEIPOEDER(MELK), 0,3% rode bessen,rijst,
HAZELNOOT ZONDER VLIES, cacaoboter,
verdikkingsmiddelen E407 E415 E401 E405,
invertsuikerstroop, zuurteregelaar E500, aroma, maïszetmeel,
rijsmiddel E450, VOLLE MELKPOEDER, raapzaadolie
ongehard, gemodificeerd maïszetmeel, kleurstoffen E160a
E151 E101 E122(kan activiteit/oplettendheid van kinderen
nadelig beinvloeden) E124(kan activiteit/oplettendheid van
kinderen nadelig beinvloeden) E131 E160c, karamel,
TARWEMOUTMEEL, zout, geleermiddel E440, 
invertsuikerstroop, voedingszuur E330, LACTOSE (MELK),
stabilisator E422, conserveermiddel E202, zonnebloemolie
ongehard, MAGERE MELKPOEDER, glycerine, MELKEIWIT,
wortelextract.

HEMA PRODUCTSPECIFICATIE GEBAK PG-06.33.3600

Product : Fototaart met hazelnootkrokant 15p & deco
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VOEDINGSWAARDE PER 100 GRAM
Energie 1.228 KJ / 292 kcal, vet 13g / waarvan verzadigd 9g,
koolhydraten 39g / waarvan suikers 28g,
voedingsvezel 0g, eiwit 3g, zout 0,40g

ALLERGENENINFORMATIE (uitsluitend op basis van receptuur
omdat contact met ander gebak niet uit te sluiten is kan nooit
100% garantie gegeven worden)
gluten + paranoten -
tarwe + pistachenoten -
rogge +/- macademianoten -
gerst - notenolie -
haver - selderij +/-
spelt - mosterd +/-
kamut - sesam -
schaal-/schelpdieren - sesamolie -
ei + sulfiet (E220-E227) -
vis - lupine +/-
pinda's +/- weekdieren -
pinda olie - lactose +
soja eiwit + cacao +
soja lecithine + glutaminaat -
melk + kippenvlees -
noten + koriander -
amandelen - mais +
hazelnoten + peulvruchten -
walnoten - rundvlees +
cashewnoten - varkensvlees -
pecannoten - wortel +

Dit product bevat mogelijk: NOTEN, PINDA,

+ = bevat     - = vrij van     +/- = kan bevatten
? = gegevens onbekend


