Köttfärspaj

Uppgiftslämnare:
Orkla Foods Sverige AB

Varumärke:
FELIX

Artikelbenämning:
Köttfärspaj

Leverantörens artikelnummer:
08755

Förpackningsstorlek:
215 g

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Köttfärspaj Pajdeg: VETEMJÖL, SMÖR, vegetabiliskt fett (shea och
kokos), vatten, ÄGG, salt och bakpulver (hjorthornssalt). Fyllning:
Stekt nötfärs (nötkött, vatten, VETEMJÖL och salt), OST, tomatpuré,
vatten, stekt lök (lök och rapsolja), champinjoner, tomat, kryddor
(bl.a. svartpeppar, vitlök och basilika), salt och naturlig arom. Till en
paj har använts 16% stekt nötfärs och 12% ost.

DABAS Produktklassificering:

204512146328 / Djupfryst  För och huvudrättsbakverk med
fyllning  Paj, fylld  Paj, kött, flerportion

Marknadsbudskap:

Sveriges mest omtyckta matpaj. Felix Köttfärspaj med ett sprött
pajskal som fyllts med smakrik köttfärs, champinjoner, tomat och lite
vitlök. Bakad med omsorg i Vansbro i Dalarna. Portionspaj, 20 st á
220 g. 4,4 kg.

Tillverkningsland:

Sverige

Näringsvärde

Märkning

Tillagningsstatus:

Ej tillagad
Per 100 gr

Basmängd:
Energi:

1210 kJ

Energi:

290 kcal

Fett:

18 g

 Varav mättat fett:

7,3 g

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier:
• Certifierad palmolja, 10886, Spjutspets
• Information om ursprung  enkla produkter, 11010, Bas
• GMOfri vara, 10386, Bas
• Information om ursprung  enkla produkter, 11010, Bas
• Kadmiumhalt i produkten, 10373:1, Spjutspets
• Ansvarsfull antibiotikaanvändning  kött, 11398, Bas
• Betesdrift och utevistelse  nötkött, 10435:2, Bas
• Grovfoder till kalvar  nötkött, 11385, Bas
• Information om ursprung  enkla produkter, 11010, Bas
• Operativa ingrepp med bedövning  nötkött, 10916:4, Bas

Kolhydrat:

21 g

• Slaktmetod  Kött, 10763, Bas
• Transport av djur till slakt, 10762, Bas

- Varav sockerarter:

1,5 g

• Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad
• Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad

Protein:

10 g

Salt (SALTEQ):

1,2 g

Visa leverantörsförsäkran

Allergener
Mjölk

Innehåller

Spannmål som
innehåller gluten

Innehåller

Ägg

Innehåller

Innehåller Produkten innehåller det angivna allergenet.
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.
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

Övrigt
Länk till information om artikeln:

Kravspecifikation

Namn:

Orkla Foods Sverige

Tillagning

Förvaring
Temperatur (°C):

Max: 18 °C

Total hållbarhet (dagar):365

Tillagningssätt:

Tillaga i mikrovågsugn

Anvisning:

Tillagning i mikrovågsugn (800W):  Värm
pajen från fryst.  För bästa resultat värm
pajen i sin aluminiumform i ca 3,5
minuter. Det går även bra att värma
pajen på en tallrik i lika många minuter. 
Låt den vila någon minut innan den
serveras. Tillagning i vanlig ugn:  Värm
ugnen till 200°C.  Ta ut den frysta pajen
ur sin form  Placera pajen på en plåt mitt
i ugnen och värm 2530 minuter eller tills
pajen är genomvarm. Tips: För att få ett
sprödare pajskal rekommenderar vi att
pajen värms i vanlig ugn. Tänk på att
effekten mellan olika
ugnar/mikrovågsugnar kan variera och
därmed även tillagningstiden.

Basnivå
Artikelbenämning:

Köttfärspaj

Varumärke:

FELIX

Förpackningsstorlek:

215 g

Artikelns identitet, GTIN:

07310241087559

Leverantörens artikelnummer:

08755

• Databärartyp:

EAN UPC

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

Ingår i:

51 st Toppnivåförpackningar 07310249087551

Toppnivå
Artikelbenämning:

Köttfärspaj

Artikelns identitet, GTIN:

07310249087551

• 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:

51 st Basnivåförpackningar 07310241087559

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

