Kålpudding

Uppgiftslämnare:
La Venue Göteborg AB

Varumärke:
La Menue

Artikelbenämning:
Kålpudding

Leverantörens artikelnummer:
0163

Förpackningsstorlek:
400

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Innehållsförteckning: Blandfärs(50/50) Nöt/Gris,
potatis(konserveringsmedel E223), persilja, rapsolja, ägg(ÄGG 91,6
%, vatten, salt, konserveringsmedel (natriumbenzoat),
surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (E471,
E475), låglaktosgrädde(KÄRNMJÖLK, fullhärdad palmolja, kokosolja,
KÄRNMJÖLKSPULVER, modifierad stärkelse, emulgeringsmedel
(sackarosestrar av vegetabiliska fettsyror, SOJALECITIN, mono- och
diglycerider av vegetabiliska fettsyror), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, fruktkärnmjöl), laktasenzym), sirap,vitkål,
kalvfond(Vatten, salt, arom, köttextrakt, tomat, kalvbuljong,
modifierad potatisstärkelse, syra (mjölksyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat), salt, ekologisk gul lök, kryddpeppar, morot, lagerblad.

DABAS Produktklassificering:

309114936422 / Färskvaror/Kylvaror  Enportionsrätter (kompletta)
 Färdiglagade rätter  Kötträtter

Marknadsbudskap:

La Menue Färdigrätter är lagat av meriterade kockar.
Husmanskostens smaker man minns tillagas noga med utvalda
råvaror enligt klassiskt vis och tillverkas i Göteborg.

Tillverkningsland:

Sverige

Ingredienser/Råvaruursprung:

Blandfärs
• Ingrediensandel: 50,00 %
• Född : Sverige
• Uppfödd : Sverige
• Slaktad : Sverige
• Förädlad : Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad

Allergener
Portionsstorlek:

400
Mjölk

Innehåller

Nötter

Kan innehålla

Sojabönor

Innehåller

Ägg

Innehåller

Per 100,00 gr

Basmängd:
Energi:

821 kJ

Energi:

196 kcal

Fett:

16,06 g
Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.

6,93 g

 Varav mättat fett:

Kan innehålla Produkten innehåller inte avsiktligt det angivna

Kolhydrat:

6,17 g

allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med
andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla

- Varav sockerarter:

1,75 g

Protein:

6,37 g

Salt (SALTEQ):

0,38 g

allergenet.
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste
alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen
där eventuella allergener ska framgå.

Tillverkare

Uppgiftslämnare
Namn:

La Venue Göteborg AB

Namn:

La Menue - Naturligt lyxiga smaker

Hemsida:

http://www.lamenue.se

Hemsida:

www.lamenue.se

Övrigt
Varumärkesägarens identitet, GLN:

7350109690002

Varumärkesägarens namn:

La Venue Göteborg AB

Kravspecifikation

Tillagning

Förvaring
Temperatur (°C):

Min: 0 °C

Tillagningssätt:

Tillaga i mikrovågsugn

Anvisning:

Tillagning: Mikrovågsugn 750 watt: Stick
några hål i plastfolien som täcker formen.
Värm i mikrovågsugn 750 watt i cirka 3
minuter. Låt stå någon minut för
temperaturjämning.Ta sedan bort
plastfolien och servera. Observera att
tiden kan variera beroende på ugnens
effekt/kapacitet.

Övre optimal
förtäringstemperatur:

90 °C

Nedre optimal
förtäringstemperatur:

70 °C

Max: 8 °C
Total hållbarhet (dagar):

14

Hållbarhet efter öppning: 2
Förvaringsinstruktioner:

Min: 0 °C Max: 8 °C

Användningsinstruktioner:Tillagning: Mikrovågsugn 750 watt:
Stick några hål i plastfolien som täcker
formen. Värm i mikrovågsugn 750 watt
i cirka 3 minuter. Låt stå någon minut
för temperaturjämning.Ta sedan bort
plastfolien och servera. Observera att
tiden kan variera beroende på ugnens
effekt/kapacitet.

Basnivå
Artikelbenämning:

Kålpudding

Varumärke:

La Menue

Förpackningsstorlek:

400

Artikelns identitet, GTIN:

07350109690163

Leverantörens artikelnummer:

0163

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Typ av maskinellt läsbar märkning:

GTIN, Bästföredatum,

• Databärartyp:

EAN UPC

Ingår i:

0

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 2019-07-21

