
Tosti's 45 Extra 24x1 st. 
Tosti's 

Tosti's royaal belegd met 45 gram kaas en ham

EAN:
8711103406065 (CE)
8711103506062 (HE)

Artikelnummer: 51000021
TM: BE

Omschrijving

Wit brood, royaal belegd met 2 plakken smakelijke 48 kaas en een lekkere plak ham. Totaal maar liefst 45 gram beleg. Alles tussen
mooi dun gesneden casinobrood, zodat het beleg goed verhit en gesmolten is wanneer de buitenkant goudgeel geroosterd is. Dat
uw gasten onze Tosti 45 ham/kaas waarderen ziet u wel aan de tevreden gezichten, zelfs van uw meest verwende gasten. En een
tevreden gast... die komt graag nog 'ns terug!

Links

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Tosti's royaal belegd met 45 gram kaas en ham

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

57% wit brood (tarwebloem, water, bakkerszout, bakkersgist), 32% kaas jong belegen 48 , 12% schouderham (varkensvlees, water,
zetmeel, zout, dextrose, stabilisator (E451), conserveermiddel (E262, E250), rookaroma, antioxidant (E301, extracten van
rozemarijn))
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe + soja +/‐ macadamianoten ‐

rogge +/‐ melk + selderij ‐

gerst +/‐ noten +/‐ mosterd ‐

haver +/‐ amandelen ‐ sesam +/‐

spelt ‐ hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten ‐ lupine +/‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei ‐ pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1175 / 280

Vetten 11 g

waarvan verzadigde vetzuren 6.6 g

Koolhydraten 31 g

waarvan suikers 0.7 g

Vezels 1.5 g

Eiwitten 14 g

Zout 1.5 g

Bereidingswijze

Bakken in oven
Besmeer beide kanten met boter en bak hem goudbruin in de koekenpan. Bij voorkeur in de verpakking laten ontdooien.

Roosteren
Rooster de tosti in een grill/tosti‐ijzer totdat de kaas gesmolten is. Bij voorkeur in de verpakking laten ontdooien.
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Sensorische kenmerken

Kleur wit

Geur neutraal

Smaak neutraal

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C ‐ 4°C 365 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐18°C ‐ 4°C 182 dag(en)

Opmerking:

na ontdooien gekoeld 4°C 48 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Minimaal ‐18°C; na ontdooiing niet opnieuw invriezen.

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Enterobacteriaceae < 1000 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711103406065 ‐ Tosti's 45 Extra 24x1 st.
Handelseenheid ‐ 8711103506062 ‐ Tosti's 45 Extra 24x1 st.

Logistieke details
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Consumenteneenheid

Artikelnaam Tosti's 45 Extra 24x1 st.

Korte naam

EAN 8711103406065

Artikelnummer fabrikant 51000021

Intrastat‐code 19059080

EG‐nummer NL456

Verpakking (LxBxH) verpakking (260mm x 288mm x 125mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 2520 g

Netto gewicht 2520 g

Bruto gewicht 2710 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 24 x 105 g

Aantal porties in verpakking 24

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8711103506062

Artikelnummer fabrikant

Verpakking (LxBxH) verpakking (575mm x 390mm x 266mm)

Netto gewicht 15120 g

Bruto gewicht 16663 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (80mm x 120mm x 201mm)

Netto gewicht 423000 g

Bruto gewicht 492000 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 28

Dozen per laag 4

Aantal lagen op pallet 7
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Verpakkingsmateriaal

verpakking (260mm x 288mm x 125mm)
Golfkarton 164 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
Polypropyleen 2 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
Polypropyleen 24 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar

verpakking (575mm x 390mm x 266mm)
Golfkarton 398 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
Polypropyleen 2 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
Polypropyleen 1.5 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar

Contactgegevens

Topking Fingerfood
, ,

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐05‐19 door de producent.
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