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Varemærke

Dina Food
Varens navn

Mini desserter ‐ mix box 3x36 stk.

Nettoindhold
1728 Gram

Funktionelt navn
Mini desserter ‐ mix box 3x36 stk.

GTIN
05413476962836

Lev. nr.
2‐46785

Oprindelsesland
Belgien

Emballage
Karton

3 dekorative mini desserter. Sæt dem fx på en lille skifertallerken og du har en fin tapas dessert. Pynt evt. med lidt frugt.
Perfekte til receptioner eller når der er brug for lidt lækkert til kaffen. Leveres i et mix karton med 3x36 stk. Mini javanais:

lag af mandelsukkerbrødskage, fyldt med kaffesmørcreme, glaseret med chokolade. Mini hindbær‐chokolade: Sprødt
chokoladelag og en chokolademousse mellem mandelsukkerbrødskager, overtrukket med hindbærmarmelade og en

neutral glasur. Mini misérable: Smørcreme med vaniljesmag mellem to mandelsukkerbrødskager, drysset med flormelis.

Ingredienser

Ingredienser: Hindbær Chokolade Mignardises 19 g:
﴾sukker, hindbær ﴾11,5%﴿, vand, glukosesirup,
mandelpulver ﴾7,5%﴿, hasselnødder ﴾6,5%﴿, mørk
chokolade ﴾6,0%﴿ ﴾kakaomasse, sukker, kakaosmør,
emulgator ﴾sojalecithiner﴿﴿, mel ﴾hvede, maltet hvede﴿,
æggeblomme, skummetmælk, sødmælkspulver,
kakaosmør ﴾2,0%﴿, vegetabilsk olie og fedt ﴾palme, kokos﴿,
albumin ﴾æg﴿, fløde ﴾mælk﴿, kakaomasse ﴾0,9%﴿,
fortykningsmiddel ﴾E440, E401, xanthangummi﴿,
koncentreret smør ﴾mælk﴿, gelatine, emulgator
﴾sojalecithiner, E433, E471﴿, stabilisator, ﴾sorbitol, E418﴿,
skummetmælkspulver, surhedsregulerende middel ﴾E331,
E341﴿, geleringsmiddel ﴾carrageenan﴿, maltet byg,
citronsyre, naturlig aroma, salt, melbehandlingsmiddel
﴾E300﴿﴿.Javanais Mignardises 18 g: ﴾smør, ﴾mælk﴿ ﴾23%﴿,
sukker, æg, glukosesirup, mandelpulver ﴾7%﴿, vand, mel
﴾hvede, maltet hvede﴿, æggeblomme, kakaomasse
﴾2,5%﴿, invertsukkersirup, sød kondenceret skummet
mælk, vegetabilsk olie og fedt ﴾palme﴿, albumin ﴾æg﴿,
kakaosmør ﴾0,8%﴿, instant kaffe ﴾0,3%﴿, emulgator ﴾E435,
sojalecithin﴿ surhedsregulerende middel ﴾vinsyre﴿,
naturlig vanilje aroma, melbehandlingsmiddel ﴾E300﴿,
farve ﴾carotener﴿﴿.Miserable Mignardises 11 g: ﴾sukker,
smør ﴾mælk﴿ ﴾27,5%﴿, æggeblomme, vand, mel ﴾hvede,
maltet hvede﴿, mandelpulver ﴾1,5%﴿, albumin ﴾æg﴿,
stivelse ﴾hvede﴿, vegetabilsk olie og fedt ﴾palme﴿, naturlig
vanilje aroma ﴾0,35%﴿, knuste vaniljefrø ﴾0,02%﴿,
melbehandlingsmiddel ﴾E300﴿﴿.

Anvendelse

Optø i køleskab 1 time før brug. Holdbarhed efter
optøning 2 dage i køleskab.

Opbevaring

Dybfrost ‐18°C ‐ se bedst før dato på emballage. Må ikke
fryses igen efter optøning.

Allergener

Krebsdyr
Fri For

Fisk
Fri For

Jordnødder/peanu
ts
Fri For

Selleri
Fri For

Sennep
Fri For

Sesamfrø
Fri For

Svovldioxid og
sulfitter
Fri For

Lupin
Fri For

Bløddyr
Fri For

Glutenholdigt
korn
Indeholder

 Æg
Indeholder

 Soja
Indeholder

 Mælk
Indeholder



Nødder
Indeholder





Næringsindhold
 

Serving size
100 Gram  

Nutrient basis
–

Energi 1720 Kilojoule, 412 Kilokalorier

Fedt 24 Gram

Heraf mættede fedtsyrer 13 Gram

Kulhydrater 41 Gram

Sukkerarter 33 Gram

Protein 5,7 Gram

Salt 0,1 Gram

Kontaktoplysninger

–

Mærker / Logoer

–


