Termékspecifikáció - PS 61197-3
Jimmy's popcorn olaj színezett & vaj ízű
Termékleírás:
TERMÉK NÉV
Leírás 2
Specifikáció száma
Változat sz.:
Cikkszám
E-jelölés
Készletegység

Jimmy's popcorn olaj színezett & vaj ízű
PS 61197-3
1.0
61197-3.
Nincs
Vödör
Általános

Hozzávalók
Érzékszervi
jellemzők

Növényi olaj (pálma), béta-karotin, aroma (tej)
Megjelenés
Narancssárgás színű olaj
Szín
Narancssárgás
Ízesítés
Vaj
Szag

A termék saját tulajdona

Textúra

Folyékony
Logisztika készletegységenként

Értékesítési egység
Bruttó tömeg
Nettó tömeg:
GTIN WU.

Vödör
21.5 kg
19.2 kg

GTIN CU.
Rakományhordó
Szállítási egységek száma
rakományhordozónként
Hordozónkénti darabszám
Rétegenkénti darabszám
Rétegek száma

Euro raklap
33
33
11
3
Készletegység mérete

Magasság (mm)
Hosszúság (mm):
Szélesség (mm)

260
388
185
Tárolás:

Szavatossági idő eladáshoz
Tárolási feltételek

90 nap
Hűvös, száraz és sötét helyen tárolja. Korlátozott eltarthatóság felbontás után

Az itt szereplő információk a válaszunk időpontjában valósak és helytállóak, és nem tekinthetők garanciának vagy szavatosságnak, sem szerződéses vagy
egyéb jogi kötelezettségeink részének.
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Tápérték
100g
Energia (kJ)
Energia (kcal)
Zsír (g)
Telített zsír (g)
Szénhidrát (g)
Ebből cukor (g)
Fehérjék (g)
Só (g)
Rost (g)

3.700
900
100
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Szennyeződések
Megfelel az 1881/2006 (EG) irányelveknek

Ólom (Pb)

Max. 0.1 mg/kg

Vas (Fe)

Max. 0.5 mg/kg

Réz (Cu)

Max. 0.05 mg/kg

Arzén (As)

Max. 0.1 mg/kg
Fizikai és kémiai értékek

Lobbanáspont

300°C

Peroxid-érték

Max. 10,0 meq/kg

Jódérték

Min. 62 g/100 g

(az eltarthatósági idő végén)

Mikrobiológiai értékek
Aerob lemezszám

<1.000 CFU/g

Élesztő és penészgombák

<10 cfu/g

E. coli

<10 cfu/g

Szalmonella

0 cfu/25 g
Étkezési információk

Kóser

Nem

Halal

Nem

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

GMO-mentes
Allergén információ (+ jelen van, - hiányzik,? jelen lehet)

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 az ezekből 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), pisztácia dió (Pistacia vera), makadámia vagy
queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és ezekből készült termékek
Zeller és abból készült termékek
Mustár és ebből készült termékek

-

-

Szezámmag és abból készült termékek

-

Kén-dioxid és szulfitok 10 mg/l-nél nagyobb koncentrációban, a teljes SO 2 tekintetében 10 mg/l-nél nagyobb koncentrációban
csillagfürt és azokból készült termékek
Puhatestűek és azokból készült termékek

-

Hal 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, és nem tekinthetők garanciának vagy szavatosságnak, sem szerződéses vagy
egyéb jogi kötelezettségeink részének.
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