Rustiek Midi Rozenbroodje
Wit
Ons Rustieke Midi Rozenbroodje wit is een aanwinst in het assortiment.
Het is een heerlijke authentiek broodje, gemaakt van milde desem
en aardappelvlokken. Door de superkorte afbaktijd bij uitstek
geschikt tijdens piekmomenten.

mutli inzetbaar
op elk moment
van de dag

langer vers
door luchtige kruim en
flinterdunne korst

4 minuten
afbaktijd direct uit
de vriezer

op steen
gebakken

Rozenbroodje
wit: BET (Bacon,
Egg & Tomato)
Ontdek het recept
op MyFoodspot.eu
Scan hier!

NL:

BE:

MIDI ROZENBROODJE WIT
220093

50 g

ø 7,5 cm

80 x

64 x

12 (m)

15 min

4 min

190°C

0 min

4 min

220°C

Steenoven gebakken

VOEDINGSWAARDE PER 100G
Koolhydraten:
Vet: 		
Vezels:
Energie (kcal):
Energie (kJ):
Proteïne:
Verzadigd vet:
Zout: 		
Suiker:

52.4 g
0.8 g
2.6 g
50 kcal
1062 kJ
7.8 g
0.1 g
1.1 g
0.9 g

INGREDIËNTEN

TARWEbloem, water, zuurdesem (water,
gefermenteerde ROGGEbloem,
gefermenteerde TARWEbloem),
aardappelvlokken (aardappelvlokken,
antioxydant (E392)), gejodeerd zout, gist,
gedroogd TARWEzuurdesem, TARWEgluten,
koolzaadolie, meelverbeteraar (E300),
TARWEmoutmeel.
Bevat: glutenbevattende granen (tarwe),
glutenbevattende granen (Rogge). Kan sporen
bevatten van: melk, ei, sesamzaad.
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Rustiek Midi Rozenbroodje
Volkoren
Ons Rustieke Midi Rozenbroodje volkoren is gemaakt met
roggedesem voor een heerlijk zoete touch. Door het formaat perfect
voor alle momenten van de dag.

ideaal voor luxe
brunch of ontbijt

4 minuten
afbaktijd direct uit
de vriezer

100% volkoren
en vezelrijk

langer vers
door luchtige kruim
en flinterdunne
korst

Rozenbroodje volkoren Italiaanse Porchetta met
gepekelde komkommer
Ontdek het recept
op MyFoodspot.eu
Scan hier!

NL:

BE:

MIDI ROZENBROODJE VOLKOREN
220092

55 g

ø 7,5 cm

80 x

64 x

12 (m)

15 min

4 min

190°C

0 min

4 min

220°C

Steenoven gebakken

VOEDINGSWAARDE PER 100G
Koolhydraten:
Vet: 		
Vezels:
Energie (kcal):
Energie (kJ):
Proteïne:
Verzadigd vet:
Zout: 		
Suiker:

41.3 g
1.2 g
6g
53 kcal
949 kJ
9.4 g
0.2 g
0.9 g
1.3 g

INGREDIËNTEN

Volkoren TARWEbloem (61,9%), water, zuurdesem
(gefermenteerde ROGGEbloem, stroop, GERSTEmoutextract, water) TARWEgluten, aardappelvlokken (aardappelvlokken, antioxydant (E392),
gist, gejodeerd zout, meelverbeteraar (E300),
koolzaadolie, TARWEmoutmeel.
Bevat: glutenbevattende granen (Gerst),
glutenbevattende granen (tarwe), glutenbevattende granen (Rogge). Kan sporen
bevatten van: melk, ei, sesamzaad.
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