
Grondstofspecificatie - Groentenmix Grand Mere

Productnaam: Groentenmix Grand Mere

Declaratienaam: Groentenmix Grand mere

Producent: Cook Off Productions

Versie: 1

EAN code:

Bewaaradvies: Gekoeld, 0-4C

Ten minste houdbaar tot: Zie etiket

Gemaakt: 05-11-2015

Gewijzigd: 05-11-2015

Kilojoules 228,3

Kilocaloriën 54,8

Vetten in gr 2,2

Vetten verzadigd in gr 0,4

Vetten enkelv. onverzadigd in gr 0,5

Vetten meerv. onverzadigd in gr 1,0

Transvetzuren in gr 0,0

Koolhydraten in gr 4,5

Suikers in gr 2,5

Polyolen in gr 0,0

Zetmeel in gr 0,0

Eiwitten in gr 2,7

Eiwitten plantaardig in gr 0,0

Eiwitten dierlijk in gr 0,0

Voedingsvezels in gr 3,4

Natrium in mg 0,0

Zout in gr 0,0

Water / vocht in gr 0,0

Alcohol in gr 0,0

Organische zuren in gr 0,0

Algemeen

Voedingswaarden per 100 gram
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Grondstofspecificatie - Groentenmix Grand Mere

Gluten: aanwezig Pecanoten:

Tarwe: Paranoten:

Rogge: Pistachenoten:

Gerst: Macademianoten:

Haver: Selderij: aanwezig

Spelt: Mosterd:

Kamut: Sesamzaad:

Schaaldieren: Sesam olie:

Ei: aanwezig Sulfiet:

Vis: Lupine:

Pinda: Weekdieren:

Pinda olie: Lactose: aanwezig

Soja: aanwezig Cacao:

Soja eiwit: Glutamaat:

Soja lecithine: Kippenvlees:

Melk incl. lactose: aanwezig Koriander:

Noten: Maïs:

Amandelen: Peulvruchten:

Hazelnoten: Rundvlees:

Walnoten: Varkensvlees:

Cashewnoten: Wortel:

Aanwezigheid van allergenen

Ingrediënten declaratie

wortel, gebroken bonen, tuinerwten, rapenblokjes, flageolets, champignons [champignons], boter 

[geraffineerde kool / lijnzaadolie, geraffineerde palmolie, geraffineerde sojaolie (soja)], aromat 

[aardappelzetmeel (gluten), aroma's, E621 smaakversterker, E627 smaakversterker, E631 Smaakversterker, 

melksuiker (melk), palmvet, specerijen, ui, zout]

Het ontbreken van gegevens is het gevolg van het niet aangereikt of aanwezig zijn van de desbetreffende informatie van producten aan de opsteller.

Onze opgaven zijn uitsluitend bedoeld als informatie en derhalve zonder verbintenis onzerzijds. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid in de meest ruime 

zin des woords voor schaden, welke het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik en/of verwerking van deze informatie. Ook is de informatie geen permissie voor 

het schenden van octrooi en patentrechten. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende 

bedrijven.

Onze opgaven zijn uitsluitend bedoeld als informatie en derhalve zonder verbintenis onzerzijds. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid in de meest ruime 

zin des woords voor schaden, welke het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik en/of verwerking van deze informatie. Ook is de informatie geen permissie voor 

het schenden van octrooi en patentrechten. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende 

bedrijven.
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