Krämiga indiska kikärtor

Uppgiftslämnare:
Ewerman AB

Varumärke:
SallaCarte

Artikelbenämning:
Krämiga indiska kikärtor

Artikelbeskrivning:
Krämiga indiska kikärtor

Leverantörens artikelnummer:
71490120

Förpackningsstorlek:
2000 g

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Kikärtor 47 %, blomkål, morot, brytböna, majonnäs (rapsolja,
vatten, ägg, socker, senapsfrö, vinäger, ättika, salt,
stabiliseringsmedel (E412, E415), surhetsreglerande medel (E330),
konserveringsmedel (E 202), kryddor), yoghurt (grädde, mjölk,
yoghurtkultur), honung, salt, indisk kryddblandning (curry
(gurkmeja, koriander, bockhornsklöver, dillfrö, nejlika, chili), salt, spis
kummin, lök, vitlök, koriander, jästextrakt, cayennepeppar,
svartpeppar, ingefära, kanel, förtjockningsmedel (E415), färgämne
(extrakt av paprika), nejlika, socker, surhetsreglerande medel (E330),
arom (citron)), sweet chili (socker, vatten, chilipeppar, vitlök, ättika,
salt, majsstärkelse, stabiliseringsmedel (E415), surhetsreglerande
medel (E330)), äppelcidervinäger, vatten, röd chili, lök, vitlök.

DABAS Produktklassificering:

308015356635 / Färskvaror/Kylvaror  Grönsaker  Grönsaksrätter
 Övriga grönsaksrätter

Marknadsbudskap:

Blandningsförhållandet kan variera.
Tolerans mot andra grönsaker: max 1 viktprocent.
Hållbarhet: P+10 dagar.
Hållbarheten gäller oöppnad förpackning.
Missfärgning tolereras upp till en viktprocent av 2%. Mindre
märken/fläckar accepteras dock ej om dessa överstiger 0,5
kvadratcentimeter.
Mikrobiologiska krav: Enligt förordningen (EU) nr 2073/2005.
Märkning: I överensstämmelse med gällande lagstiftning, Förordning
(EU) nr 1169/2011.

Tillverkningsland:

Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad
Per 100 gr

Basmängd:
Energi:

320 kJ

Energi:

76 kcal

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier:
• GMOfri vara, 10887, Bas
• Information om ursprung  sammansatta produkter spannmål samt
frukt och grönt, 10372:1, Avancerad
Visa leverantörsförsäkran

Allergener
Fett:

4,1 g

 Varav mättat fett:

0,6 g

Kolhydrat:

5,9 g

- Varav sockerarter:

2,9 g

Protein:

1,7 g

allergenet.

Salt (SALTEQ):

1,3 g

Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste

Mjölk

Innehåller

Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.
Kan innehålla Produkten innehåller inte avsiktligt det angivna
allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med
andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla

alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen
där eventuella allergener ska framgå.

Tillverkare

Uppgiftslämnare
Namn:

Ewerman AB

Namn:

Ewerman AB

Hemsida:

http://www.ewerman.se

Hemsida:

http:/www.ewerman.se

Övrigt

Kravspecifikation

Tillagning

Förvaring
Temperatur (°C):

Min: 1 °C
Max: 5 °C

Total hållbarhet (dagar):11
Förvaringsinstruktioner: Förvaras i kyla 1  5 C

Basnivå
Artikelbenämning:

Krämiga indiska kikärtor

Artikelbeskrivning:

Krämiga indiska kikärtor

Varumärke:

SallaCarte

Förpackningsstorlek:

2000 g

Artikelns identitet, GTIN:

07312730099203

Leverantörens artikelnummer:

71490120

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Typ av maskinellt läsbar märkning:

Bästföredatum,

• Databärartyp:

EAN UPC

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

Ingår i:

120 st Toppnivåförpackningar 27312730099207

Toppnivå
Artikelbenämning:

Krämiga indiska kikärtor

Artikelns identitet, GTIN:

27312730099207

Leverantörens artikelnummer:

28041

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Plattformstyp kod:

Pall 800 X 1200 mm

• Antal enheter:

Styck

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Databärartyp:

GS1 128

Består av:

120 st Basnivåförpackningar 07312730099203

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen rapportera problem
Utskrivet från www.dabas.com 2020-08-14

