
HARTIGE TAART
SNACK PIE

IN 3 HEERLIJKE VARIANTEN

Iets te vieren? Heel goed. Geniet samen van al het moois  

en lekkers dat het leven ons te bieden heeft.  

Met deze lekkere hartige taart wordt genieten wel  

heel eenvoudig. Leef hartig!

100 g
snack



PIE MET MALSE KIPSTUKJES, VERSE 
GROENTEN EN PITTIGE MASALA KRUIDEN

PIE MET KIP SATÉ, VERSE GROENTEN 
EN INDISCHE KRUIDEN

PIE MET GESTOOFD RUNDVLEES, 
VERSE GROENTEN EN STOOFKRUIDEN

RUNDERSTOOF 
tarwebloem, 23% ui, 17% rundvleesproduct: (gekookt rundvlees, water, 
zout, gemodificeerd aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, gistextract, 
glucosestroop, natuurlijk aroma), plantaardige oliën (raap-, palm-, kokos-, 
zonnebloem-), 6% tomaat, boterolie, scharrelei, zout, water, suiker, 
gerstemoutpoeder, gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, witte wijnazijn, 
bakkersgist, kruiden, appelsapconcentraat, druivensapconcentraat, 
appelextract, tomatenpuree, verdikkingsmiddel: E464, gistextract, 
specerijen, sojabonen, tarwe, maltodextrine, rundvleesextract, selderij, 
aardappelzetmeel, plantenextract, natuurlijke aroma’s. 
Dit product wordt gemaakt in een fabriek waar ook noten en pinda’s worden 
verwerkt. Dit product bevat de volgende allergenen: tarwe, gerst, gluten, ei, soja, 
melkeiwit, lactose, selderij.

KIP MASALA 
tarwebloem, 22% kipproduct (17% gekookt kippenvlees, water, 
aardappelzetmeel, zout), 13% sperziebonen, plantaardige oliën (palm-, 
raap-, kokos-), aardappel, ui, tomaat, scharrelei, tomatenpuree, 
specerijen, knoflook, zout, gemodificeerd maïszetmeel, bakkersgist, 
gerstemoutpoeder, maltodextrine, verdikkingsmiddel: E464, gistextract, 
suiker, lavas, gedroogde glucosestroop, kippenvet, kippenvleespoeder, 
natuurlijke aroma’s.  
Dit product wordt gemaakt in een fabriek waar ook noten  
en pinda’s worden verwerkt. Dit product bevat de volgende  
allergenen: tarwe, gerst, gluten, ei.

KIP SATE 
tarwebloem, 21% kipblokjes (gekookt kippenvlees Beter Leven 1 ster, 
water, aardappelzetmeel, zout), plantaardige oliën (raap-, palm-, kokos-, 
rijst-, sesam-), 9% witte kool, 5% gemalen pinda’s, water, suiker, 2,5% 
paprika, ui, scharrelei, tomatenpuree, zout, melasse, gemodificeerd 
maïszetmeel, bakkersgist, specerijen (selderij), sojasaus (water, 
sojabonen, tarwe, zout), appelextract, knoflook, gerstemoutpoeder, 
azijn, tarwe-eiwit, rijstzetmeel, voedingszuur: melkzuur, 
invertsuikerstroop, kruiden, kleurstof: E150a.
Dit product wordt gemaakt in een fabriek waar ook noten  
worden verwerkt. Dit product bevat de volgende allergenen:  
tarwe, gerst, gluten, ei, pinda’s, soja, selderij en sesam.  

Voedingswaarde in gram per 100 gram
Energie (kJ) 1191
Energie (kcal)  285
Vetten 16,4
- verzadigde vetzuren 6,1
Koolhydraten 25,8
- suikers 3,6
Vezels 1,5
Eiwitten 7,7
Zout  1,1

Voedingswaarde in gram per 100 gram
Energie (kJ) 1169
Energie (kcal)  285
Vetten 15,9
- verzadigde vetzuren 5,5
Koolhydraten 25,4
- suikers 1,3
Vezels 1,8
Eiwitten 8,0
Zout  1,0

Voedingswaarde in gram per 100 gram
Energie (kJ) 1296
Energie (kcal)  311
Vetten 18,1
- verzadigde vetzuren 5,9
Koolhydraten 27,3
- suikers 5,4
Vezels 1,5
Eiwitten 8,9
Zout  1,2
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100 g
snack

ZONDER
CONSERVERINGS-

MIDDELEN EN KUNST-
MATIGE KLEUR- EN

SMAAKSTOFFEN
30 min.

  180

Art.nr. 
Froster

Variant naam Colli Inhoud
(gram

UAC HE THT bij
uitlevering

Omverpakking Afmetingen HE 
(lxbxh) in mm

Omverp. 
per laag

Lagen
per pallet

Opslag-
temp.

35003 Runderstoof ui 24 x 100 g 87.10948.77001.0 360 totaal /
180 com.

omdoos 381x256x117 9 14 -18°C

35001 Kip Masala 24 x 100 g 87.10948.77004.1 360 totaal /
180 com.

omdoos 381x256x117 9 14 -18°C

35002 Kip Sate 24 x 100 g 87.10948.75020.3 360 totaal /
180 com.

omdoos 381x256x117 9 14 -18°C


