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productspecificatie knoflooksaus
datum: 16 - 05 - 2021

datum opmaak: 03-05-2021
productnaam:knoflooksaus
verpakkingseenheid:doos 6 flesjes Ã 265 ml
artikelnummer product:WA00076
ean code product: 8718969652513
ingredienten: raapzaadolie, water, azijn, knoflook, suiker, zilverui, scharrelkippen EIGEEL, glucose-fructosestroop,
gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), gemodificeerd maiszetmeel, MOSTERDZAAD, zout, voedingszuur (E330), kruiden,
specerijen, knoflookpoeder, voedingszuur (E270), conserveermiddel (E202), kleurstof (E160a), verdikkingsmiddel (E412),
glucosestroop, natuurlijk aroma, kruiden, specerijen (MOSTERD), knoflook-extract, antioxidant (E385), zoetstof (E954),
antioxidant (E223) (SULFIET), voedingszuur (E260), uipoeder, conserveermiddel (E211)
bevat 5,5% knoflook, 0,49% knoflookpoeder en 0,01% knoflook-extract
voedingswaarde:
ingredienten in g per 100 g:
energie (kJ)1986
energie (kcal)475
vet47,70
waarvan verzadigde vetzuren3,70
enkelvoudig onverzadigde vetzuren22,10
meervoudig onverzadigde vetzuren22
koolhydraten9,30
waarvan suikers6,90
vezels0,30
eiwit1,20
zout0,85
De voedingswaarden berusten op literatuurgegevens en vormen geen analytische maatstaf.
allergenen: EI, MOSTERD, SOJA
allergenenverklaring:
Wij bevestigen dat dit product wat de receptuur betreft, geen en of bestanddelen van:
LUPINE, MELK, GLUTEN, SELDERIJ, WEEKDIEREN, NOTEN (schaalvruchten), PINDA, SCHAAL- en SCHELPDIEREN,
SESAM, SULFIET (220-228), VIS bevat.
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Door vastgestelde procedures en reinigingsstappen wordt het gevaar voor kruiscontaminatie geminimaliseerd. Bevat < 10 ppm
sulfiet.
foodclaims: glutenvrij en vegetarisch
opslagcondities:koel, droog en donker bewaren <20Â°C in goed gesloten, originele, verpakking
houdbaarheid:12 maanden na productie in gesloten verpakking
na openen: gekoeld bewaren <7Â°C en beperkt houdbaar
---------------------------

datum opmaak: 03-05-2021
productnaam:knoflooksaus
verpakkingseenheid:
knijpfles 965 ml
emmer 2,75 kg
artikelnummer product:
WA00217
WA00077
ean code product:
8718969653138
8718969650397
ingredienten: raapzaadolie, water, zilverui, suiker, knoflook, azijn, scharrelkippen EIGEEL, gehydrolyseerd plantaardig eiwit
(SOJA), glucose-fructosestroop, kruiden en specerijen (MOSTERDZAAD), zout, verdikkingsmiddel (E412, E415), antioxidant
(natriumdiSULFIET, ascorbinezuur), zoetstof (sacharine), citrusvezel, gemodificeerd maiszetmeel, gekarameliseerde suiker,
suikerstroop, invertsuikerstroop, tamarinde, kleurstof (E150c), natuurlijk aroma, aroma, groente, rode pepers, voedingszuur
(E260, E330, E270), conserveermiddel (E202, E211)
bevat 4,47% knoflook
voedingswaarde:
ingredienten in g per 100 g:
energie (kJ)1986
energie (kcal)475
vet47,70
waarvan verzadigde vetzuren3,70
enkelvoudig onverzadigde vetzuren22,10
meervoudig onverzadigde vetzuren22
koolhydraten9,30
waarvan suikers6,90
vezels0,30
eiwit1,20
zout0,85
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De voedingswaarden berusten op literatuurgegevens en vormen geen analytische maatstaf.
allergenen: EI, MOSTERD, SOJA, SULFIET
foodclaims: glutenvrij en vegetarisch
opslagcondities:koel, droog en donker bewaren <20Â°C in goed gesloten, originele, verpakking
houdbaarheid:12 maanden na productie in gesloten verpakking
na openen: gekoeld bewaren <7Â°C en beperkt houdbaar
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