Baconost

Uppgiftslämnare:
O. Kavli AB

Varumärke:
Kavli

Artikelbenämning:
Baconost

Leverantörens artikelnummer:
106160

Förpackningsstorlek:
175 g

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

HÅRDOST (55%), vatten, svensk baconrulle 7 % (bacon 2,9 %,
fläskkött 2,9 %, vatten, potatismjöl, salt, köttbuljong, glukossirap,
antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250), rökarom),
smältsalter (E339, E452, E330), SMÖR, arom, konserveringsmedel
(E202 E234), socker. Osten är pastöriserad.

DABAS Produktklassificering:

307514114745 / Färskvaror/Kylvaror  Ost  Smältost  Smältost,
smaksatt, bredbar

Marknadsbudskap:

Kavli BaconOst är en krämig mjukost gjord på utvalda klassiska ostar
och smaksatt med svenskt bacon och smakrik buljong. Fetthalt
endast 17% Kavlis mjukost är lokalt producerad i Älvsjö. För att få
bästa möjliga kvalitet och smak på våra produkter använder vi alltid
förstklassig hårdost och bästa råvaror. Alla våra mjukostar är
pastöriserade och det går bra att äta dem om man är gravid. Kavli
mjukost passar bra att ha på smörgåsen, som ingrediens och
smaksättare i matlagning i t.ex soppa, paj eller pastasås. Middag på
10 minuter. Kavlionara.

Tillverkningsland:

Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad

Allergener
Per 100 gr

Basmängd:

Mjölk
Energi:

900 kJ

Energi:

210 kcal

Innehåller

Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.
Kan innehålla Produkten innehåller inte avsiktligt det angivna

Fett:

17 g

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

 Varav mättat fett:

10 g

Kolhydrat:

0,7 g

- Varav sockerarter:

0,3 g

Protein:

15 g

Salt (SALTEQ):

3,4 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:

O. Kavli AB

Hemsida:

http://www.kavli.se

Övrigt

Kravspecifikation

Namn:

O. Kavli AB

Tillagning

Förvaring
Temperatur (°C):

Min: 5 °C
Max: 20 °C

Total hållbarhet (dagar):540

Basnivå
Artikelbenämning:

Baconost

Varumärke:

Kavli

Förpackningsstorlek:

175 g

Artikelns identitet, GTIN:

07311441061608

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Typ av maskinellt läsbar märkning:

GTIN,

• Databärartyp:

EAN UPC

Marknadsbudskap kort:

•
Kavli BaconOst är en krämig mjukost gjord på utvalda klassiska ostar
och smaksatt med svenskt bacon och smakrik buljong. Fetthalt
endast 17%

Ingår i:

16 st Mellannivåförpackningar 17311441061605

Mellannivå
Artikelbenämning:

Baconost

Artikelns identitet, GTIN:

17311441061605

Leverantörens artikelnummer:

106160

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Förpackningsvikt:

160 Gram

• Databärartyp:

GS1 128

Består av:

16 st Basnivåförpackningar 07311441061608

Ingår i:

143 st Toppnivåförpackningar 27311441061602

Toppnivå
Artikelbenämning:

Pall - Baconost

Artikelns identitet, GTIN:

27311441061602

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Plattformstyp kod:

Pall 800 X 1200 mm

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Databärartyp:

GS1 128

Består av:

143 st Mellannivåförpackningar 17311441061605

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 2020-11-26

