Ägglikörmousse

Uppgiftslämnare:
Orkla Foods Sverige AB

Varumärke:
EKSTRÖMS

Artikelbenämning:
Ägglikörmousse

Leverantörens artikelnummer:
14776

Förpackningsstorlek:
1,8 kg

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Socker, solrosolja, glukossirap, palmolja, SKUMMJÖLKSPULVER,
gelatin, emulgeringsmedel (E472a), torkade katrinplommon,
MJÖLKPROTEIN, maltodextrin, arom, färgämne (betakaroten).

DABAS Produktklassificering:

102011156285 / Kolonial/Speceri  Desserter/Mellanmål, pulver 
Mousse  Övrig mousse

Doseringsfaktor:

7,77

Antal portioner:

140

Marknadsbudskap:

Ägglikörmousse gör det enkelt att sätta guldkant på måltiden. Blanda
med vatten eller mjölk och garnera efter egen smak eller med hjälp
av våra tips. Utmärkt lyxig helgdessert. Tillagad i Örebro. 1,8 kg. 14 l,
140 portioner à 1 dl.

Övrig information:

Förpackningen innehåller 2 påsar à 0,9 kg. 1,8 kg. 14 l, 140 portioner
à 1 dl

Tillverkningsland:

Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Tillagad
Per 100 gr

Basmängd:
Energi:

765 kJ

Energi:

183 kcal

Fett:

6,6 g

 Varav mättat fett:

5,3 g

Kolhydrat:

26 g

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier:
• GMOfri vara, 10386, Bas
• Information om ursprung  enkla produkter, 11010, Bas
• Socialt ansvarsfull odling, 10397:1, Bas
• Certifierad palmolja, 10886, Bas
Visa leverantörsförsäkran

Allergener
Mjölk

Innehåller

Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.

- Varav sockerarter:

24 g

Protein:

4,5 g

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
allergenet.

Salt (SALTEQ):

0,09 g
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:

Orkla Foods Sverige AB

Hemsida:

http://www.orklafoods.se/foodsolutions

Namn:

Orkla Foods Sverige

Receptinspiration
Ägglikörmousse med sockrad blodapelsin
EKSTRÖMS  Dessert är livet / 365 dagar att fira

Övrigt
Länk till information om artikeln:

Kravspecifikation

Visa recept

Förvaring

Tillagning

Total hållbarhet (dagar):545

Tillagningssätt:

Späda

Anvisning:

Vispa ner torrvaran i kall mjölk (68ºC)
och och låt stå ca 2 minuter. Öka
hastigheten på blandaren långsamt, kör
sedan med hög hastighet 810 minuter
tills moussen fått en fluffig konsistens. Vid
tillagning av tre paket eller fler, höj
hastigheten mycket försiktigt och kör på
hög hastighet minst tio minuter. Mindre
mängd (46 portioner) kan vispas med
elvisp ca 3 minuter. Låt stå kallt 2030
minuter före servering. Vid tillagning av
mindre mängd än en påse bör påsens
innehåll blandas väl innan torrvaran mäts
upp.

Basnivå
Artikelbenämning:

Ägglikörmousse

Varumärke:

EKSTRÖMS

Förpackningsstorlek:

1,8 kg

Artikelns identitet, GTIN:

07310470147765

Leverantörens artikelnummer:

14776

• Databärartyp:

EAN UPC

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

Ingår i:

160 st Toppnivåförpackningar 07310479147766

Toppnivå
Artikelbenämning:

Ägglikörmousse

Artikelns identitet, GTIN:

07310479147766

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Plattformstyp kod:

Pall 800 X 1200 mm

• Pantkod:

EUR- helpall

• Pantsystemregion:

Sverige

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Databärartyp:

GS1 128

Består av:

160 st Basnivåförpackningar 07310470147765

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 2020-11-25

