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Remia Curry Gewürz | Bag‐in‐Box 1 x 7,5 KG
Remia
De Curry Gewürz van Remia is lekker pittig en kruidig.
Heerlijk bij een frikandel of een frietje speciaal en natuurlijk
glutenvrij.

Glutenvrij
Verpakking voor 1.00% recyclebaar

Omschrijving
Voor de liefhebber van een pittige en kruidige curry is de Remia Curry Gewürz de perfecte keuze. Hij past heerlijk bij een
frikandel of een frietje speciaal en is natuurlijk glutenvrij. De Bag‐in‐Box zakken in combinatie met een Remia RVS Sausmaster of
elektrische dispenser garanderen dat u op de meest efficiënte en hygiënische wijze sauzen kunt portioneren.

Ingrediënten
water, tomatenpuree, glucose‐fructosestroop, azijn, gemodificeerd maiszetmeel, zout, 1.4% currykruiden (mosterd), suiker,
kleurstof: karamel, raapolie, natuurlijk aroma (soja), verdikkingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar:
natriumlactaat, conserveermiddel: kaliumsorbaat, zoetstof: sucralose
Landen van herkomst worden niet voor 100% gegarandeerd.
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Ingrediënten in tabel
water

Nederland

tomatenpuree

EU, Italië

glucose-fructosestroop

Polen, Duitsland, België

azijn

België, Frankrijk, Nederland

gemodificeerd maiszetmeel

Slowakije

zout

Nederland

currykruiden (mosterd)

1.4%

Indonesië, EU

suiker

België

kleurstof: karamel

EU

raapolie

Duitsland, Frankrijk, Polen

natuurlijk aroma (soja)

Nederland, Verenigde Staten van Amerika

verdikkingsmiddel: xanthaangom

India

voedingszuur: citroenzuur

Volksrepubliek China

zuurteregelaar: natriumlactaat

EU

conserveermiddel: kaliumsorbaat

Volksrepubliek China

zoetstof: sucralose

EU

Herkomst
Land van herkomst: Nederland
Land van productie: Nederland
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Voedingswaarde
Product
Per 100 (ml)
Energie (kcal/KJ)

± 78 / 332

Vetten

± 0.7 g

- Waarvan verzadigde vetzuren

± 0.1 g

- Transvetzuren

±0 g

Koolhydraten

± 17 g

- Waarvan suikers

± 12 g

Vezels

± 0.7 g

Eiwitten

± 0.5 g

- Eiwit plantaardig

± 0.5 g

- Eiwit dierlijk

±0 g

Zout

±2 g

Toegevoegd suiker

± 11 g

Toegevoegd zout

±2 g

Glutenvrij
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Allergenen
Met

Kan sporen bevatten

Zonder

Niet aangeleverd

+

+/-

‐

o

‐

pinda's

‐

pistachenoten

‐

tarwe

‐

soja

+

macadamianoten

‐

rogge

‐

melk

‐

selderij

‐

gerst

‐

noten

‐

mosterd

+

haver

‐

amandelen

‐

sesam

‐

spelt

‐

hazelnoten

‐

sulfiet (E220 - E228)

‐

khorasantarwe

‐

walnoten

‐

lupine

‐

schaaldieren

‐

cashewnoten

‐

weekdieren

‐

ei

‐

pecannoten

‐

vis

‐

paranoten

‐

glutenbevattende granen

Bewaarcondities
Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket

na openen koel bewaren

Logistiek
Logistieke hiërarchie
Handelseenheid - 8710448136743 - Remia Curry Gewürz | Bag-in-Box 1 x 7,5 KG
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Logistieke details
Handelseenheid
Artikelnaam

Remia Curry Gewürz | Bag-in-Box 1 x 7,5 KG

Korte naam
EAN

8710448136743

Artikelnummer fabrikant

E13674 B72470

Intrastat-code

21032000

EG-nummer
Verpakking (LxBxH)

bag-in-box (322mm x 292mm x 144mm)

E-teken

Ja

Netto inhoud

7.5 kg

Netto gewicht

7.5 kg

Bruto gewicht

7.865 kg

Uitlekgewicht
Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking

Verpakkingsmateriaal
chep pallet (1200mm x 1000mm x 1158mm)
Hout
20 kg
100% gerecycled materiaal

recyclebaar

EAN: 8710448136743 (HE)
TM: NL

Artikelnummer: E13674 B72470

PS in foodservice
Nieuwe Kazernelaan 2‐D42, 6711 JC, Ede

v1.5.1 prodpp1554968dl2ly1ln1
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