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Wijko Barbecuesaus, emmer 3 kg

EAN: 08711171012649 (HE) Artikelnummer: 71661700
TM: NL

Omschrijving

Wijko barbecuesaus is de saus voor al uw bbq avonturen. Het is een heerlijke saus met een lichte rooksmaak. Kant‐en‐klaar en dus
zo te gebruiken, warm en koud, in allerlei gerechten of als saus om te dippen. Verpakt per emmer van 3 kilo.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Barbecuesaus

Ingrediënten

Suiker, water, tomatenpuree 14%, azijn, paprikapuree, augurk, wortel, zout, sojasaus (water, SOJABONEN, TARWE, zout), wijn, ui
1,4%, TARWEZETMEEL, raapzaadolie, specerijen, verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom), uipoeder, dextrose, kruiden,
rookaroma
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's o pistachenoten o

tarwe + soja + macadamianoten o

rogge o melk o selderij o

gerst o noten o mosterd o

haver o amandelen o sesam o

spelt o hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) o

khorasantarwe o walnoten o lupine o

schaaldieren o cashewnoten o weekdieren o

ei o pecannoten o

vis o paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (15 g)

Energie (kJ/kcal) 714 / 169 107 / 25

Vetten 1.4 g 0.2 g

waarvan verzadigde vetzuren 0.1 g 0 g

Koolhydraten 36 g 5.4 g

waarvan suikers 35 g 5.3 g

Eiwitten 0.9 g 0.1 g

Zout 1.9 g 0.29 g

Keurmerken & kenmerken

Artikelnummer: 71661700     EAN: 08711171012649

Wijko Barbecuesaus

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2023‐05‐25 2 / 5
Powered by 

https://www.psinfoodservice.nl/
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 90 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Deze heerlijke saus met een lichte rooksmaak is zowel warm als koud direct te gebruiken bij
barbecue‐, grill‐ en roerbakgerechten.

Bewaarinstructies op etiket Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Na openen gekoeld bewaren en beperkt houdbaar.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 08711171012649 ‐ Wijko Barbecuesaus

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Wijko Barbecuesaus

Korte naam Wijko Barbecuesaus 3 kg

EAN 08711171012649

Artikelnummer fabrikant 71661700

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) emmer (201mm x 201mm x 144mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 3 kg

Netto gewicht 3 kg

Bruto gewicht 3152 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 200

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 996mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 590.38 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 180

Dozen per laag 30

Aantal lagen op pallet 6

Contactgegevens

H.J. Heinz B.V.
Postbus 87118, 1080 JC Amsterdam

Consumenten service
www.heinz.eu
+31 (0)800 366 36 275
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