Mango Dip
Artikelnummer: 8499900
Warenwettelijke omschrijving:

Fruitigpikante mangosaus.

Ingrediënten:

glucosefructosestroop, mangomoes (20 %), water,
brandewijnazijn, uien, gemodificeerd zetmeel, zout, specerijen,
ananassapconcentraat, verdikkingsmiddel (xanthaangom)

Productomschrijving:

Een vleugje exotisch: door de intense, fruitigzoete mangosmaak
past deze dip perfect bij bugers, fingerfood en het Asia
assortiment, maar ook bij klassiekers zoals schnitzel.

Staat:
Voedselvorm:

gegaard
veganistisch, vegetarisch, zonder glutenbevattende ingrediënten,
zonder lactosebevattende ingrediënten

EG registratienummer leverancier:

nicht erforderlich / not required

EAN – consumenteneenheid:
EAN – handelseenheid:
Intrastatnummer:

4004074055269
4004074055368
21039090

Houdbaarheid vanaf productiedatum:
Minimale houdbaarheid bij levering:

365 dagen
120 dagen

Opslagcondities:

kamer temperatuur

Inhoud handelseenheid:
Talen op Verpakking:

6 x 2,0 l (2,37 kg) = 12 l (14,2 kg)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Handelseenheid:

1 x doos (karton), 393 mm x 218 mm x 252 mm, 298 g
1 x label op doos (papier), 160 mm x 100 mm, 2 g

Verpakking consumenteneenheid:

6 x jerrycan (PP), 128 mm x 108 mm x 250 mm, 104 g
12 x zakje/folie etiket (bedrukte folie), 90 mm x 105 mm, 1 g
Netto inhoud

Bruto gewicht

Per consumenteneenheid

2L

2.476 kg

Per handelseenheid

12 L

15.156 kg

Aantal dozen per laag:
Aantal dozen per pallet:

10
50

Bruto gewicht pallet:
Pallethoogte:

776.8 kg
1410 mm

Bereidingsadvies:

Na openen koel bewaren en beperkt houdbaar
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Mango Dip
Artikelnummer: 8499900

Voedingswaarde: 100 ml bevat gemiddeld:
Energie [kJ /kcal]:
Vetten [g]:
waarvan verzadigde vetzuren [g]:
Koolhydraten [g]:
waarvan suikers [g]:
Eiwitten [g]:
Zout (berekend: 2,5 x aandeel Natrium) [g]:
Voedingsvezel [g]:

833 / 196
0.0
0.0
49
27
0.0
2.5
0.0

Microbiologische gegevens:
Totaal kiemgetal

< 1000 KVE/g
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Mango Dip
Artikelnummer: 8499900
Allergeneninformatie:
Allergenen
Glutenbevattende granen en daaruit afgeleide
producten
Schaaldieren en daaruit afgeleide producten
Ei en daaruit afgeleide producten
Vis en daaruit afgeleide producten
Pinda's en daaruit afgeleide producten
Sojabonen en daaruit afgeleide producten
Melk en daaruit afgeleide producten
Schaalvruchten en daaruit afgeleide producten
Sederij en daaruit afgeleide producten
Mosterd en daaruit afgeleide producten
Sesamzaden en daaruit afgeleide producten
Zwaveldioxide en sulfieten ( >10 mg/kg of 10 mg/l,
als SO2)
Lupine en daaruit afgeleide producten
Weekdieren en daaruit afgeleide producten
Rundvlees
Varkensvlees
Kippenvlees
Maïs
Cacao
Peulvruchten
Glutamaat
Koriander
Wortels
+ = aanwezig /  = niet aanwezig

Bestanddelen

















+



+


gemodificeerde maïszetmeel, glucosestroop
van maïs

koriander

GVO verklaring:
Het product is niet onderworpen aan een verplichte etikettering in overeenstemming met de EU
verordeningen 1829/2003 / EG en 1830/2003 / EG voor de identificatie en traceerbaarheid van genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.
Het product voldoet in zijn samenstelling en kenmerken aan de in Duitsland en de EU geldende wettelijke
verplichtingen.
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