TECHNISCHE FICHE

NS gemixt quiche ham 300g x 6 dpv

ref.

1308

Productbeschrijving
Nutrisens Quiche van ham gemixt en diepgevroren.
6 x 300g

Kenmerken
Eiwitrijk
Aangepaste texturen

Ingrediënten
Water, gekookte ham (herkomst Frankrijk) (13%), gerehydrateerde
aardappelpuree (water, aardappelen, emulgator: mono- en diglyceriden
van vetzuren, zuurteregelaars: ascorbinezuur, kurkuma), vloeibaar EIgeel
(10%), platte kaas (MELK) (10%), paneermeel (graanmeel (GLUTEN)
(TARWE, ROGGE, HAVER, maïs, SPELT, GERST, rijst), water, gist, suiker,
koolzaadolie, gemalen zaden (zonnebloem, bruine vlas, SOJA),
TARWEGLUTEN, zout, bonenmeel, azijn, ROGGEzuurdesem) (3,5%),
vloeibaar EIwit (8%), emmentaler (MELK) (6%), gerookt spek (borst van
varkensvlees (herkomst EU), zout, glucosestroop, natuurlijke aroma»s,
fermenten) (6%), natuurlijke aroma»s en extract van sinaasappel.

Inhoud st

6 x 300g

Bruto kg/st

2,000

Land van oorsprong: Frankrijk

Houdbaarheid
Minimale houdbaarheid : 30 dagen
Maximale houdbaarheid : 730 dagen

Bewaarcondities
Bewaarcondities: -18°C
Mogelijkheid om het product 96 uur na ontdooien in de gesloten
verpakking in de koelkast (tussen 0°C en + 4°C) te bewaren.
Ontdooid product niet opnieuw invriezen.

Bereidingswijze
Warm consumeren. Snel consumeren na opwarmen. Verwarm het product
direct nadat u het uit de vriezer hebt gehaald. Opwarmen in de
magnetron, kar of traditionele oven, tot maximaal 100 ° C.

Netto kg/st

1,800

L st (m)

0,120

B st (m)

0,140

H st (m)

0,300

# sec.verp/laag

22

# sec.verp/pallet

220

lagen/pallet

11

EAN verkoopseenheid

$h0ABI3MYQSYQq

Datum laatste wijziging: 08/04/2021
Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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TECHNISCHE FICHE

NS gemixt quiche ham 300g x 6 dpv

Nutritionele analyse
/100 g

%RI

565

Energie kJ

135

kcal

7,8

Vetten (g)
Verzadigde vetzuren (g)

3,6
7,8

Koolhydraten (g)
Suikers (g)

1

Vezels (g)

0,6

Eiwitten (g)

8,9

Zout (g)

0,44

Allergenen
Aanwezig
Glutenbevattende granen en afgeleiden

Afwezig

Onbekend

x

Schaaldieren en afgeleiden
Eieren en afgeleiden

Sporen
x

x

Vis en afgeleiden

x

Aardnoten en afgeleiden (pinda)

x

Soja en afgeleiden

x

Melk en afgeleiden (incl lactose)

x

Noten en afgeleiden

x

Selderij en afgeleiden

x

Mosterd en afgeleiden

x

Sesamzaad en afgeleiden

x

Zwaveldioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)

x

Lupine en afgeleiden

x

Weekdieren en afgeleiden

x

GGO vrij
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