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Dry Glaze Mosterd‐dille

EAN: 8713056159982 (CE) Artikelnummer: AD01582‐01
TM: NL

Omschrijving

Dry Glaze Mosterd‐Dille is
een lichtgele, droge marinade
met o.a. Canadese mosterd en
dille. De Dry Glaze heeft een
licht pittige smaak die de dille
goed aanvult. Natuurlijk erg
lekker bij vis, maar gebruikt u
deze vooral eens bij lamsvlees
en gevogelte.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Kruiden‐ en specerijenmix met mosterd en dille

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

Gedroogde glucosestroop, zout, kruiden en specerijen (8% bruin MOSTERDpoeder, 6% geel MOSTERDpoeder, uipoeder, fenegriek,
witte peper, 0,4% dille), aroma's (bevat MOSTERD), verdikkingsmiddel: E464; kruiden‐ en specerijenextracten (kurkuma, <0,1%
dille, chilipeper), stabilisator: E466.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen ‐ 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 ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1212 / 288

Vetten 4.9 g

waarvan verzadigde vetzuren 0.4 g

Koolhydraten 51.5 g

waarvan suikers 8.8 g

Eiwitten 4.8 g

Zout 25.2 g

natrium 10.1 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat gluten Nee n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t

Vegetarisch Nee n.v.t
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog / donker 720 dag(en)

Opmerking: Koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

ontvangst grossier droog / donker 480 dag(en)

Opmerking: Koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Aeroob kiemgetal < 100000 kve/g

Gisten en schimmels < 100 kve/g

Bacillus cereus < 100 kve/g

Escherichia coli < 100 kve/g

Listeria monocytogenes Afwezig in 25 g

Salmonella Afwezig in 25 g
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8713056159982 ‐ Dry Glaze Mosterd‐dille

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Dry Glaze Mosterd‐dille

Korte naam

EAN 8713056159982

Artikelnummer fabrikant AD01582‐01

Intrastat‐code 09109190

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) bak (291mm x 194mm x 91mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 1.25 kg

Netto gewicht 1.25 kg

Bruto gewicht 1.502 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 160

Dozen per laag 16

Aantal lagen op pallet 10

Verpakkingsmateriaal

bak (291mm x 194mm x 91mm)
Polypropyleen 133 g niet recyclebaar bak, PP copolymer food approved VER472959
Polypropyleen 56 g niet recyclebaar deksel, PP copolymer food approved VER472958
Wit PE 1.06 g niet recyclebaar sticker voor VER472982
Wit PE 2.12 g niet recyclebaar sticker deksel VER472983

euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm)
Hout 15 kg niet recyclebaar
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Contactgegevens

Degens
Linschotenstraat 93 Rotterdam

Klantenservice
www.degens.eu
infoNL@degens.eu
infoNL@degens.eu

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐12‐17 door de producent.
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