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1. PRODUCTNAAM / PRODUCTNAME
NL CARROT CUPCAKES
EN CARROT CUPCAKES
FR CARROT CUPCAKES
DE CARROT CAKE CUPCAKES
ES CARROT CUPCAKES

2. Claims en/and USP's

3. WETTELIJKE INFORMATIE / LEGAL INFORMATION

NL WORTELCAKEMIX MET GLAZUURMIX Ingrediënten: suiker, 
TARWEBLOEM, TARWEZETMEEL, gedroogde glucosestroop, maïszetmeel, 
VOORVERSTIJFSELDE TARWEBLOEM, specerijen, rijsmiddelen E450 E500, 
gejodeerd zout, raapzaadolie, verdikkingsmiddel E415, emulgatoren E433 E475, natuurlijk 
aroma, EIPOEDER. Bevat mogelijk SOJA, MELK, LUPINE. Voedingswaarde per 
100g: energie 1578 kJ 372 kcal, vet 0.7g/waarvan verzadigd vet 0.1g, koolhydraten 
88.0g/waarvan suikers 59.3g, voedingsvezel 0.9g, eiwit 2.9g, zout 0.64g. Droog en bij een 
gematigde temperatuur bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie verpakking.

Voedingswaarde/valeur nutritive/nutritional 
value/Nährwerte/valor nutritivo

Per/pour/per/pro/por 
(100 g)

energie / énergie / energy / Energie / valor energético 1578 kJ / 372 kcal
vetten / graisses / fat / Fett / grasas 0.7g
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / of which 
saturates / davon gesättigte Fettsäuren / de las cuales ácidos grasos 
saturados

0.1g

koolhydraten / glucides / carbohydrates / Kohlenhydrate / hidratos 
de carbono 88.0g

waarvan suikers / dont sucres / of which sugars / davon Zucker / 
de los cuales azúcares 59.3g

vezels / fibres alimentaires / fibre / Ballaststoffe / fibra alimentaria 0.9g
eiwitten / protéines / protein / Eiweiß / proteínas 2.9g
zout / sel / salt / Salz / sal 0.64g

FR PRÉPARATION POUR CAKE À LA CAROTTE ET GLAÇAGE Ingrédients sucre, 
FARINE DE BLÉ, AMIDON DE BLÉ, sirop de glucose déshydraté, amidon de maïs, 
FARINE DE BLÉ PRÉGÉLATINISÉE, épices, poudres à lever E450 E500, sel iodé, 
huile de colza, épaississant E415, émulsifiants E433 E475, arôme naturel, POUDRE 
D'ŒUF. Peut contenir: SOJA, LAIT, LUPIN. Valeur nutritionnelle pour 100g: énergie 
1578 kJ 372 kcal, graisses 0.7g/dont acides gras saturés 0.1g, glucides 88.0g/dont sucres 
59.3g, fibres alimentaires 0.9g, protéines 2.9g, sel 0.64g. À conserver au sec et à l’abri de 
la chaleur. À consommer de préférence avant le: voir emballage.



EN CARROT CAKE MIX WITH ICING MIX Ingredients: sugar, WHEAT flour, 
WHEAT starch, dehydrated glucose syrup, cornstarch, pre-gelatinised WHEAT flour, 
spices, raising agents E450 E500, iodised salt, colza oil, thickener E415, emulsifiers 
E433 E475, natural flavouring, EGG powder. May contain: SOYA, MILK, LUPIN. 
Nutritional value per 100g: energy 1578 kJ 372 kcal, fat 0.7g/of which saturates 0.1g, 
carbohydrates 88.0g/of which sugars 59.3g, fibre 0.9g, protein 2.9g, salt 0.64g. Keep in a 
cool, dry place. Best before: see packaging.

DE KAROTTENKUCHEN-BACKMISCHUNG MIT GLASURMISCHUNG Zutaten: 
Zucker, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Trockenglucosesirup, Maisstärke, 
WEIZENQUELLMEHL, Gewürze, Backtriebmittel E450 E500, jodiertes Speisesalz, 
Rapsöl, Verdickungsmittel E415, Emulgatoren E433 E475, natürliches 
Aroma, EIPULVER. Enthält möglicherweise SOJA, MILCH, LUPINEN. Nährwerte 
pro 100g: Energie 1578 kJ 372 kcal, Fett 0.7g/davon gesättigte Fettsäuren 0.1g, 
Kohlenhydrate 88.0g/davon Zucker 59.3g, Ballaststoffe 0.9g, Eiweiß 2.9g, Salz 0.64g. 
Kühl und trocken lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.

ES PREPARADO PARA PASTEL DE ZANAHORIA CON PREPARADO PARA 
GLASEADO Ingredientes:  azúcar, HARINA DE TRIGO, ALMIDÓN DE TRIGO, 
jarabe de glucosa deshidratado, almidón de maíz, HARINA PREGELATINIZADA DE 
TRIGO, especias, gasificantes E450 E500, sal yodada, aceite de colza, espesante E415, 
emulgentes E433 E475, aroma natural, HUEVO EN POLVO. Puede contener SOJA, 
LECHE, ALTRAMUCES. Valor nutritivo por 100g: valor energético 1578 kJ 372 kcal, 
grasas 0.7g/de las cuales ácidos grasos saturados 0.1g, hidratos de carbono 88.0g/de los 
cuales azúcares 59.3g, fibra alimentaria 0.9g, proteínas 2.9g, sal 0.64g. Guardar en un 
lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes del: ver envase.

250g

Bereidingswijze:
Oven: 160 graden Celsius, 30 minuten, Inhoud verpakking: 200 gram wortelcakemix 50 
gram glazuurmix 8 stuks cupcake vormpjes Zelf toevoegen: 150 gram boter 
(kamertemperatuur) 2 eieren 65 gram wortel 50 gram roomkaas (kamertemperatuur) 1 
citroen Naar wens: 20 gram gehakte noten Benodigdheden: Weegschaal Mengkom 
Handmixer of keukenmachine Rasp Spatel Cupcake tray Eventueel: hakmolen of 
foodprocessor Bereidingswijze Stap 1: Verwarm de elektrische oven voor op 160°C 
(heteluchtoven 150°C). Klop 100 gram boter met een mixer zacht. Voeg de eieren en de 
cakemix toe en mix het geheel in circa 5 minuten tot een romig en glad beslag. Stap2: Rasp 
de wortel fijn. Hak eventueel de noten fijn met behulp van een hakmolen/food processor of 
een mes. Stap 3: Spatel de geraspte wortel (en eventueel de gehakte noten) door het beslag 
tot de vulling egaal verdeeld is. Zet de bijgevoegde cupcake vormpjes in de cupcake tray. 
Verdeel het beslag over de vormpjes (circa 55 gram per stuk). Bak de cakejes in circa 30- 
35 minuten gaar. Laat de cakejes goed afkoelen. Stap 4: Klop voor de roomkaastopping 50 
gram roomboter (op kamertemperatuur) met de glazuurmix romig en luchtig. Voeg hier de 



roomkaas (op kamertemperatuur) en het sap van een ½ citroen aan toe. Klop dit tot een 
gladde massa en decoreer de wortel cakejes met de topping. Strooi eventueel citroenrasp of 
gehakte noten over de cupcakes ter decoratie. Tip: Maak een glazuurtopping door 10 gram 
water (circa 1 eetlepel) aan de glazuurmix toe te voegen. Roer deze glad en bestrijk de 
cakejes met het glazuur. 

Instructions for preparation:
Oven: 160 degrees Celsius, 30 minutes, Inhoud verpakking: 200 gram wortelcakemix 50 
gram glazuurmix 8 stuks cupcake vormpjes Zelf toevoegen: 150 gram boter 
(kamertemperatuur) 2 eieren 65 gram wortel 50 gram roomkaas (kamertemperatuur) 1 
citroen Naar wens: 20 gram gehakte noten Benodigdheden: Weegschaal Mengkom 
Handmixer of keukenmachine Rasp Spatel Cupcake tray Eventueel: hakmolen of 
foodprocessor Bereidingswijze Stap 1: Verwarm de elektrische oven voor op 160°C 
(heteluchtoven 150°C). Klop 100 gram boter met een mixer zacht. Voeg de eieren en de 
cakemix toe en mix het geheel in circa 5 minuten tot een romig en glad beslag. Stap2: Rasp 
de wortel fijn. Hak eventueel de noten fijn met behulp van een hakmolen/food processor of 
een mes. Stap 3: Spatel de geraspte wortel (en eventueel de gehakte noten) door het beslag 
tot de vulling egaal verdeeld is. Zet de bijgevoegde cupcake vormpjes in de cupcake tray. 
Verdeel het beslag over de vormpjes (circa 55 gram per stuk). Bak de cakejes in circa 30- 
35 minuten gaar. Laat de cakejes goed afkoelen. Stap 4: Klop voor de roomkaastopping 50 
gram roomboter (op kamertemperatuur) met de glazuurmix romig en luchtig. Voeg hier de 
roomkaas (op kamertemperatuur) en het sap van een ½ citroen aan toe. Klop dit tot een 
gladde massa en decoreer de wortel cakejes met de topping. Strooi eventueel citroenrasp of 
gehakte noten over de cupcakes ter decoratie. Tip: Maak een glazuurtopping door 10 gram 
water (circa 1 eetlepel) aan de glazuurmix toe te voegen. Roer deze glad en bestrijk de 
cakejes met het glazuur. 

 

6. OVERIGE INFORMATIE

Postcode

Artikelnummer: 10260024

Barcode:
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