AMERIKANSK PANDEKAGE
35 GRAM - FROST

Danægs amerikanske pandekager er lækre og luftige, på blot få minutter har du perfekte amerikanske pandekager,
hver gang! Perfekte til brunch med sirup og bær, eller som dessert med is, flødeskum eller Nutella.

LÆKRE PANDEKAGER
Amerikanske pandekager ser ikke bare skønne ud på morgenbuffeten,
de smager også skønt. Med Danægs nye amerikanske pandekager
slipper du for besværet og kan servere lækre pandekager til dine kunder
på ingen tid.

VELSMAGENDE OG LUFTIGE
Danægs amerikanske pandekager er velsmagende og luftige, i den
helt rette tykkelse, ligesom amerikanske pandekager skal være. Slip for
at skulle lave pandekagerne fra bunden hver gang – vores pandekager
smager hjemmelavet og giver det perfekte resultat, hver gang.

TIP TIL SERVERING
De amerikanske pandekager er meget velegnede til buffet. Pandekagerne er perfekte til brunch, du behøver kun at tilføje nogle bær og lidt
sirup. Skift bær ud med bacon for at give dine kunder den rigtige
amerikanske oplevelse. De kan også bruges som dessert ved at tilføje
lidt fløde, Nutella, bær eller is. Find mere inspiration på danæg.dk/b2b.

LETTE AT HÅNDTERE
Pandekagerne er enkeltfrosne og derfor nemme at håndtere. Varm dem
efter anvisningen på bagsiden og de er klar til servering. Pandekagerne er fremstillet på en base af pasteuriserede æg og er blevet bagt på
begge sider så de får en gylden farve.
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AMERIKANSKE PANDEKAGER

Fordele:

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G

- Hurtige at tilberede.
- Convenience produkt af høj kvalitet.

Energi:

- Nemme at håndtere.

900 kJ/210 kcal

Fedt:

4,7 g

- heraf mættede fedtsyrer:

1,1 g

Kulhydrat:
- heraf sukkerarter:
ALLERGENER: Æg, mælk og gluten

Protein:
Salt:

30 g
6,2 g
11,0 g
1,3 g

INGREDIENSER

DIMENSIONER SALGSENHED

DIMENSIONER PALLE

Hvedemel, kærnemælk, æg,

Stk./salgsenhed:

Salgsenheder/lag:

9

sukker, kærnemælkspulver,

Nettovægt:

2,94 kg

Lag/palle:

6

hvedeprotein, rapsolie, bage-

Bruttovægt:

3,24 kg

Salgsenheder/palle:

pulver (natriumbikarbonat,

Længde:

181 mm

Nettovægt:

291 kg

palmeolie), salt, surhedsreg-

Højde:

396 mm

Bruttovægt:

346 kg

Bredde:

261 mm

ulerende middel: citronsyre.

Toldkode:

Til stegning: rapsolie

PRODUKT INFORMATION
Varenr.:

BRUGSANVISNING

1009550

Tilberedning i ovn:

5709176095500

1.

Direkte fra frost.

Opbevaring:

- 18 °C

2.

50°C i 7-9 min. i ovn

Holdbarhed:

18 mdr.

Nettovægt:

2,94 kg

Tilberedning i mikroovn:

Bruttovægt:

3,24 kg

1.

EAN nummer:

Længde:

181 mm

Højde:

396 mm

Bredde:

261 mm

Pr. pandekage 750 Watt i
1-1,5 min.
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