Termékleírás - PS 61317
Supreme salsa szósz vödör

Termékleírás:

Termék név
Leírás 2
Specifikáció száma
Változat No. :
Cikkszám
E-jelölés
Készletegység

Supreme Salsa szósz, vödör 5kg „Supreme Nachos”
5kg „Supreme Nachos”
PS 61317
1
61317
Szám
Vödör
Általános

Összetevők

Érzékszervi jellemzők

Zöldségek (paradicsom, hagyma, paprika, pirospaprika),
víz, cukor, természetes ecet, almaszósz (alma, cukor,
glükóz-fruktóz szirup, antioxidáns: E300, étkezési sav:
E330), módosított kukoricakeményítő, só, jalapeno
paprika (jalapeno paprika, víz, természetes ecet, só,
tartósítószer: E509), fűszerek (fokhagyma por, chili
paprika), étkezési savak: E514, E330; hidrolizált
szójafehérje, antioxidáns: E300; tartósítószer: E202;
színezőanyag: E160c
Megjelenés
Piros mártás zöldségdarabokkal
Szín
Piros szín
Ízesítés
A termék sajátja
Illat
A termék sajátja
Textúra
A termék sajátja

Logisztika készletegységenként
Értékesítési egység
Bruttó tömeg
Nettó tömeg:
GTIN WU.
GTIN CU.
Rakománytartó
Szállítási egységek száma
rakományhordozónként
Darabszám rakománytartónként
Rétegenkénti szám
Rétegek száma

Vödör
6 kg
5 kg

Euro raklap
60
60
15
4

Az itt szereplő információk a válaszunk időpontjában valósak és helytállóak, ugyanakkor nem tekinthetők garanciának vagy garanciának, sem szerződéses vagy
egyéb jogi kötelezettségeink részének.
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Készletegység mérete
Magasság (mm)
Hosszúság (mm):

215
220
235

Szélesség (mm)

Tárolás:
BBD értékesítéshez
Tárolási feltételek

3 hónap
Hűvös, száraz és sötét helyen tárolja. Korlátozott
eltarthatósági idő felbontás után: 3 nap, ha zárt
tartályban, az említett körülmények között tárolják.
Tápérték

Energia (kJ)
Energia (kcal)
Zsír (g)
Ebből telített zsír (g)
Szénhidrát (g)
Ebből cukor (g)
Fehérjék (g)
Só (g)

100g
270
64.2
0.1
0.0
13.8
9.7
0.9
1.87

20g RI* 20 g-onként
54
1%
13
1%
<0,1
(< 1 %),
0.0
0%
2.8
1%
1.9
2%
0.2
(< 1 %),
0.37
6%

*RI = Referenciabevitel felnőtteknek az 1169/2011/EU rendelet szerint. Napi 2000 kcal alapján. Átlagos
energiaszükséglet naponta: férfi 2500 kcal, nő 2000 kcal.

Aflatoxin
Ochratoxin-A
Dezoxinivalenol
Zearalenon
Fumonizin

Kémiai értékek
Megfelel az 1126/2007 és (EG) 1881/2006 irányelveknek
10 µg/kg (B1, B2, G1 és G2 összege)
Max. 5,0 µg/kg
Max. 1750 µg/kg
Max. 350 µg/kg
Max. 1000 µg/kg
Mikrobiológiai értékek

Szalmonella, nincs jelen

25 g-ban

Aerob lemezszám

<100.000 kve/g

Élesztő és penészgombák

<1.000 kve/g

Az itt szereplő információk a válaszunk időpontjában valósak és helytállóak, ugyanakkor nem tekinthetők garanciának vagy garanciának, sem szerződéses vagy
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Bacillus cereus

<100.000 kve/g

Clostridium perfringens

<100.000 kve/g
Étkezési információk

Kóser
Halal
GMO

Nem
Nem
GMO-mentes

Allergén információ (+ jelen van, - hiányzik,? lehet jelen)
Gluténtartalmú gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut)
Rákfélék és ezekből készült termékek
Tojás és abból készült termékek
Földimogyoró és abból készült termékek
Szójabab és abból készült termékek
Tej és ebből készült termékek (beleértve a laktózt is )
Diófélék, nevezetesen: mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus
avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió
(Carya illinoinensis (Wangenh. K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa),
pisztáciás dió (pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia
ternifolia) és ezekből készült termékek
Zeller és az abból készült termékek
Mustár és ebből készült termékek
Szezámmag és abból készült termékek
Kén-dioxid és szulfitok a teljes SO2-re vonatkoztatva 10 mg/l-nél nagyobb
koncentrációban
Csillagfürt és az abból készült termékek
Puhatestűek és azokból készült termékek
Halak és azokból készült termékek

+
-

-

Megjegyzések
A minőségre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó garanciáink csak az eredeti és zárt
csomagolásban lévő termékekre vonatkoznak

Az itt szereplő információk a válaszunk időpontjában valósak és helytállóak, ugyanakkor nem tekinthetők garanciának vagy garanciának, sem szerződéses vagy
egyéb jogi kötelezettségeink részének.

Jimmy Products BV - Postbus 1603 - 3260 BC OUD-BEIERLAND 02-09-2021 Telefonszám:
+31-186-615352 — Fax száma +31-186-619457 — E-mail. Jimmys@jimmys.eu 3/3

