Yellow mustard hink

Uppgiftslämnare:
O. Kavli AB

Varumärke:
Johnnys

Artikelbenämning:
Yellow mustard hink

Leverantörens artikelnummer:
560096

Förpackningsstorlek:
5 kg

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Vatten, ättika, SENAPSFRÖ, salt, kryddor (bl. a paprika, vitlök).

DABAS Produktklassificering:

104112034312 / Kolonial/Speceri -- Senaps- och tomatprodukter -Senap/Senapspulver -- Senap

Marknadsbudskap:

Johnny’s Yellow mustard är en osötad senap med frisk smak.
Senapen är härligt gul och mycket finmald. Med sin fina syrliga
karaktär är den utmärkt till klassiker som sandwich, korv och
hamburgare eller varför inte till långkok på bringa. Tips! Grilla
surdegsbröd och rimmat fläsk. Bred färskost på brödskivorna och
toppa med sallad, grillad tomat och rödlök samt avokado i klyftor.
Avsluta med att ringla Johnny’s yellow mustard över. Matigt och
gott!

Tillverkningsland:

Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad

Allergener
Per 100 gr

Basmängd:

Senap
Energi:

270 kJ

Energi:

60 kcal

Innehåller

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

Fett:

3,3 g

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

< 0,5 g

 Varav mättat fett:

allergenet.
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste

Kolhydrat:

4,5 g

- Varav sockerarter:

0,5 g

Protein:

4,6 g

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

Salt (SALTEQ):

3 g

Tillverkare

Uppgiftslämnare
Namn:

O. Kavli AB

Hemsida:

http://www.kavli.se

Namn:

Övrigt

Kravspecifikation

Förvaring
Total hållbarhet (dagar):365

Tillagning

O. Kavli AB

Basnivå
Artikelbenämning:

Yellow mustard hink

Varumärke:

Johnnys

Förpackningsstorlek:

5 kg

Artikelns identitet, GTIN:

07392031560091

Leverantörens artikelnummer:

560096

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Databärartyp:

EAN UPC

Marknadsbudskap kort:

•
Johnny’s Yellow mustard är en osötad senap med frisk smak.
Senapen är härligt gul och mycket finmald.

Ingår i:

80 st Toppnivåförpackningar 27392031560095

Toppnivå
Artikelbenämning:

Yellow mustard

Artikelns identitet, GTIN:

27392031560095

• 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:

ITF 14

Består av:

80 st Basnivåförpackningar 07392031560091

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen rapportera problem
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