
Epos marinade five spices 2,5l can 
Epos 

EAN: 8711648079069 (CE) Artikelnummer: 1004794
TM: NL

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam:

Ingrediënten

water, suiker, zout, 4.6% kruiden en specerijen (paprikapoeder, anijszaad, knoflookpoeder, venkelzaad, kaneel, zwarte peper),
tomaatpoeder, gemodificeerd zetmeel (aardappel), azijn (natuur), uipoeder, maltodextrine, rode bietensap, paprikaconcentraat,
conserveermiddel (E202), voedingszuur (E330)
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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) 483 / 114

Vetten 0.7 g

waarvan verzadigde vetzuren 0.1 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 0.2 g

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 0.3 g

transvetzuren 0 g

Koolhydraten 25 g

waarvan suikers 20 g

Vezels 1.9 g

Eiwitten 1.2 g

Zout 14 g

natrium 0.01 g

water 55.9 g
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Sensorische kenmerken

Kleur rood

Geur producttypisch

Smaak producttypisch

Consistentie visceus

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

schudden voor gebruik

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Totaal kiemgetal < 10000 kve/g

Enterobacteriaceae < 100 kve/g

Coagulase positieve Staphylococcen < 500 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Listeria monocytogenes < 100 kve/g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐04‐20 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com

v1.5.2 prodpp1296573dl2ly1ln1

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711648079069 ‐ Epos marinade five spices 2,5l can

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Epos marinade five spices 2,5l can

Korte naam

EAN 8711648079069

Artikelnummer fabrikant 1004794

Intrastat‐code

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) verpakking ( x x )

E‐teken Nee

Netto inhoud

Netto gewicht

Bruto gewicht

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Contactgegevens

Epos BV
Galvanistraat 20, 3861NJ, Nijkerk
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