
Beskrivelse

Panini er den rette kombination af lækkert brød, 
kebab og smagfuld creme fraiche dressing. En 
nyfortolkning af den kendte durumrulle. Skal blot 
tøs op og er derefter klar til servering. Kan med 
fordel varmes i klapgrill, ovn eller 
Merrychef/Turbo Chef. Paninien kan også med 
fordel fyldes med frisk salat og grøntsager for 
ekstra sprødhed og farve.

Tilberedning

Optøningstid 1,5-3 timer

Bagetemperatur °C

Bagetid minutter

Optø i 1,5 - 3 timer ved stuetemperatur. 

Merrychef: Optø produktet min. 2 timer på køl. 
Varm produktet på det anviste Merrychef 
program.

Teknologier

Varmeskab Nej

Merry Chef Ja

Turbo Chef Ja

Klapgrill Ja

Revideret:

Salt

Kostfibre

 - heraf mættede fedtsyrer

Næringsindhold pr. 100 g:

Ingrediensliste:

Fedt

 - heraf sukkerarter

Kulhydrat

Protein

Energi

Panini Kebab

1059 kJ / 253 kcal

9,2 g

35 g

1,6 g

2,6 g

1,8 g

1,3 g

7,8 g

Dybfrossen, må ikke nedfryses efter optøning.

Produktdata:

221119

1800.3608Varenummer

140 gVægt pr. stk. ca.

4 x 10 stk.Antal pr karton

Tø og serverKategori

Opbevaring

450 dageHoldbarhed

2 dag(e)

3 timerHoldbarhed, 20°C uåbnet

Holdbarhed, køl uåbnet

2 dag(e)Holdbarhed, køl åbnet

Holdbarhed, 20°C åbnet

-18 °C

Versionsnr.: 43

Kan indeholde spor af:

HVEDEMEL, vand, FLØDEOST 10% (KÆRNEMÆLK, 
MÆLK, FLØDE 22%, surhedsregulerende midler 
(E450, E452), stabilisatorer (E461, E1450, 
E1442), salt, mælkekulturer), kebab 10% 
(oksekød, kyllingekød, krydderiblanding 
(krydderier, salt, dextrose, maltodextrin, 
gærekstrakter, solsikkeolie, hvidløg, naturlig 
aroma, løg), SOJA PROTEIN, majsstivelse, 
kartoffelstivelse, ærtemel, YOGHURT 
(SKUMMETMÆLKPULVER, kokosfedt, 
MÆLKEPROTEIN, modificeret majsstivelse, 
gelatine (oksekød), yoghurtkultur), løg), creme 
fraiche dressing (vand, rapsolie, CREME FRAICHE 
(9%), modificeret majsstivelse, eddike, sukker, 
salt, ÆGGEBLOMMEPULVER, stabilisatorer (E435, 
E415), surhedsregulerende middel (E270), 
løgpulver, tørret krydderurter (Purløg, persille, 
basilikum), peberekstrakt), tørret durum HVEDE 
surdej, gær, melbehandlingsmiddel (E300), gær, 
rapsolie, salt tilsat jod.
 

 

3 timer

Holdbarhed og opbevaring:
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