Naturalia
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Productdetails

TORTA DELLA NONNA GESNEDEN
1,4 kg

Categories: Dessert Taarten, Zoetwaren, Zuivelhoeve
Tag: Dessert Taarten

Grootmoeders taart met amandelen en pijnboompitten
De Torta della Nonna komt van origine uit Toscane. Het is een zoete pastei afgedekt met boterdeeg. De bodem is
cakeachtig en de vulling een mengsel van losgeklopte eieren met boter en room. Deze grootmoeders taart is bestrooid met
verse amandelen en pijnboompitten.
Kies onze gesneden Torta della Nonna als verrukkelijke traktatie bij een vers kopje koﬃe, cappuccino of thee of
presenteer deze custardtaart als dessert na een heerlijke Italiaanse maaltijd.
De bevroren Italiaanse taart Torta della Nonna van harde wener is al in 14 punten voorgesneden en wordt geleverd op
een goudkleurige tray. Elke punt weegt 100 gram.
Italiaanse bevroren taart van harde wener met amandelen en pijnboompitten Torta della Nonna
Van volle melk, rijstmeel, suiker, eieren, ongeharde plantaardige olie, water, emulgator E471, zuurteregelaar E330,
maïszetmeel, room, boter, eiwit, rijstzetmeel, zonnebloemolie, amandelen, poedersuiker, magere melkpoeder,
aardappelzetmeel, pijnboompitten, verdikkingsmiddel E466, xanthaan, zeezout en rijsmiddel
14 voorgesneden bevroren taartpunten van elk 100 gram
Glutenvrij
Leverancier: La Dolce Tuscia

Artikelnummer

18000054

Land

Italië

Gewicht

1,4 kg

Verpakking

1 stuk

Producent zoetwaren

La Dolce Tuscia

Bewaarwijze zoetwaren

Vries
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INGREDIËNTEN EN VOEDINGSWAARDEN
Ingrediënten
Volle melk, suiker, rijstmeel, eieren, ongehydrogeneerde plantaardige vetten en oliën (vetten: palm, oliën, zonnebloem),
water, emulgator (E471), zuurteregelaar (E330), maïszetmeel, room, boter, eigeel, rijstzetmeel, zonnebloemolie,
amandelen, poedersuiker (dextrose, maïszetmeel, plantaardig vet (palmpit, kokos), aroma’s), mager melkpoeder,
aardappelzetmeel, pijnboompitten, verdikkingsmiddelen: CMC (E466), xanthaan (E415); zout, rijsmiddelen
(dinatriumdifosfaat, natriumwaterstofcarbonaat, rijstzetmeel). Kan sporen bevatten van: soja, andere noten (hazelnoten,
pistachenoten).
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g product
Energie – 1578 kj / 376 kcal
Eiwitten – 5.5 g
Koolhydraten – 49 g
Waarvan suikers – 24 g
Vetten – 18 g
Waarvan verzadigde vetzuren – 7.7 g
Zout – 0.14 g

ALLERGENEN INFORMATIE
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