Termékleírás - PS 613157EM
Jimmy's Supreme Nacho sajtszósz

Termék név
Leírás 2
Specifikáció száma
Változat sz.:
Cikkszám
E-jelölés
Készletegység

Összetevők

Érzékszervi jellemzők

Termékleírás
Jimmy's Supreme Nacho sajt szósz
4x5kg vödörben
PS 613157EM
1
613157EM
Nincs
Karton
Általános
Víz, 40% sajt (pasztőrözött tej, só, indító, oltó, színezék
(E160b (ii)), tartósítószer (E251)), repceolaj, módosított
tápióka keményítő, emulgeáló sók (E339, E452),
burgonyakeményítő, természetes aroma ( tej), só, 0,23%
szárított jalapeno paprika, tartósítószer (E200),
pirospaprika, színezék (E160c), sűrítő (E415, E407)
Megjelenés
A termék saját tulajdonsága
Szín
Sárga-narancs
Íz
Sajt íz
Szag
A termék saját tulajdonsága
Textúra
Folyékony

Logisztika készletegységenként
Értékesítési egység
Karton
Bruttó tömeg
20.85 kg
Nettó Súly
20 kg
GTIN WU.
8713276431578
GTIN CU.
8713276731579
Rakománytartó
Blokk
Szállítási egységek száma
40
rakományhordozónként
Darabszám rakománytartónként
40
Rétegenkénti szám
4
Rétegek száma
10

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

Szavatossági idő eladáshoz
Tárolási feltételek

Készletegység mérete
345
235
470
Tárolás:
145 nap
Raktári környezet. Korlátozott eltarthatósági idő a
felnyitás után,
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Tápérték
Energia (kJ)
Energia (kcal)
Zsír (g)
Ebből telített zsír (g)
Szénhidrát (g)
Ebből cukor (g)
Fehérjék (g)
Só (g)

100g

15g

RI* per 15 g

769
185
14.6.
8.2
2.7
0.3
10.8
1.77

115
28
2.2
1.2
0.4
0.0
1.6
0.27

1%
1%
3%
6%
<1%
<1%
3%
4%

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

PH

Kémiai értékek
Megfelel az (EG) 1126/2007 és (EG) 1881/2006 irányelveknek
5,75 (+/-0,3)

Listeria, nincs jelen
Enterobacteriaceae
Coag.pos.Staphylococcus
Kóser
Halal
GMO

Mikrobiológiai értékek
25 g-ban
=/<1.000 kve/g
=/<1.000 kve/g
Étkezési információk
Nem
Nem
GMO-mentes
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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 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),
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/kg-nál, vagy 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
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