
Wilco Azijn 4% 
Wilco 

Een fris heldere azijn.(4%)

EAN: 8717185773262 (CE) TM: NL

Omschrijving

Een frisse heldere 4% azijn

Wilco 4% Azijn is een heldere friszure azijn welke een breedtoepassingsgebied kent. Een heerlijk basis voor bv derssings of om
zelfs sauzen mee te maken.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Azijn 4%

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

water Nederland

E 260 (azijnzuur) Nederland

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

water, E 260 (azijnzuur)
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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) 0.9 / 0.2

Vetten 0 g

waarvan verzadigde vetzuren 0 g

Koolhydraten 0 g

waarvan suikers 0 g

Eiwitten 0 g

Zout 0 g
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Veganistisch Ja n.v.t

Vegetarisch Ja n.v.t

Zoutarm Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Dit product is tenminste houdbaar tot 36 maanden na productiedatum

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8717185773262 ‐ Wilco Azijn 4%

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Wilco Azijn 4%

Korte naam

EAN 8717185773262

Artikelnummer fabrikant

Intrastat‐code

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) jerrycan (180mm x 220mm x 280mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 10 l

Netto gewicht 10 kg

Bruto gewicht 10.4 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Specificatie laatst gewijzigd op 2015‐02‐23 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2018‐08‐21 door de producent.
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