Mexican Spicy Bean & Cheese Burrito

Uppgiftslämnare:
Danora Sweden AB

Varumärke:
Danora

Artikelbenämning:
Mexican Spicy Bean & Cheese Burrito

Leverantörens artikelnummer:
13050

Förpackningsstorlek:
235G

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Spenattortilla (38%) [ berikat vetemjöl (VETEMJÖL, kalsiumkarbonat,
järn, niacin, tiamin), vatten, vegetabilisk olja (palm, raps),
spenatpulver (1,4%), bakpulver (E450, E500(ii)) fuktighetsbevarande
medel (E422), socker, salt, emulgator (E471), spenatflingor (0,5%),
surhetsregulerande medel (E330), stabilisator (E415),
konserveringsmedel (E282, E202), mjölbehandlingsmedel (E920)],
bönor (19%) [pintobönor, cannellinibönor, kidneybönor, vatten], ris,
Fajita sås [tomatpuré, vatten, lök, rapsolja, vitvinsvinäger, socker,
tomater, vitlökpuré, röd chili, majsmjöl, cayennepeppar, salt,
citronsaftkonsentrat, kuminfrön, basilika, koriander, paprika, oregano,
persilja, SENAPSMJÖL, muskot, kanel], Piri Pirisås [vatten, lök,
socker, tomatpuré, chili puré (chili, salt, socker), surhetsregulerande
medel (E260), stabilisator (E415)), ättikssprit, vegetabilsk olja, inlagd
gurka, modifisert majsstivelse, salt, röd paprika granulat, vitlökpuré
(vitlök, socker, solrosolja, surhetsregulerande medel (E330), salt,
stabilisator (E415, E509)), grön paprika granulater, chilipulver,
konserveringsmedel (E202), färg (paprika)], CHEDDAR (8%), vårlök,
salt

DABAS Produktklassificering:

204512216490 / Djupfryst  För och huvudrättsbakverk med
fyllning  Övriga bakverk med fyllning  Övrig bakverk med fyllning

Tillverkningsland:

Storbritannien

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad

Allergener
Per 100 gr

Basmängd:
Energi:

907 kJ

Energi:

217 kcal

Fett:

Laktos

Innehåller

Mjölk

Innehåller

Senap

Innehåller

Spannmål som
innehåller gluten

Innehåller

6,8 g
3 g

 Varav mättat fett:
Kolhydrat:

31,5 g

- Varav sockerarter:

8 g

Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.
Kan innehålla Produkten innehåller inte avsiktligt det angivna
allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med

Protein:

7,4 g

Salt (SALTEQ):

0,8 g

andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla
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:

Danora Sweden AB

Namn:

Danora Sweden AB

Hemsida:

http://www.danorasweden.se

Hemsida:

www.danorasweden.se

Övrigt

Kravspecifikation

Tillagning

Förvaring
Temperatur (°C):

Min: 30 °C
Max: 18 °C

Total hållbarhet (dagar):365

Basnivå
Artikelbenämning:

Mexican Spicy Bean & Cheese Burrito

Varumärke:

Danora

Förpackningsstorlek:

235G

Artikelns identitet, GTIN:

07090032310645

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Typ av maskinellt läsbar märkning:

GTIN,

• Databärartyp:

EAN UPC

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

Ingår i:

30 st Mellannivåförpackningar 05038438013434

Mellannivå
Artikelbenämning:

Mexican Spicy Bean & Cheese Burrito

Artikelns identitet, GTIN:

05038438013434

Leverantörens artikelnummer:

13050

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Antal enheter:

Styck

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Databärartyp:

GS1 128

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

Består av:

30 st Basnivåförpackningar 07090032310645

Ingår i:

48 st Toppnivåförpackningar 05038438013465

Toppnivå
Artikelbenämning:

Mexican Spicy Bean & Cheese Burrito

Artikelns identitet, GTIN:

05038438013465

• 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

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

• Min:

30 °C

• Max:

18 °C

Består av:

48 st Mellannivåförpackningar 05038438013434

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 2020-07-09

