
Kikkoman Sojasaus (150 ml) 
Yama 

Kikkoman Sojasaus in een handig schenkflesje.

EAN:
08715035110106 (CE)
08715035110144 (HE)

Artikelnummer: 101902
TM: NL

Omschrijving

Sojasaus in een tafelflesje met schenktuit. Deze sojasaus is op natuurlijke wijze gefermenteerd. Gemaakt van water, sojabonen,
tarwe en zout door enzymatische reactie met specifieke micro‐organismen. 
Deze fijn smakende smaakmaker is zo veelzijdig; gebruik het bij sushi en in alledaags voedsel zoals kip, vis, steak, karbonades,
worstjes, hamburgers, soep en stoofschotels, eiergerechten en pastagerechten enz., maar ook voor barbecueën en saladedressing.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Sojasaus

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

water

sojabonen

tarwe

zout

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

water, sojabonen, tarwe, zout
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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 (ml)

Energie (kJ/kcal) 325 / 77

Vetten 0 g

waarvan verzadigde vetzuren 0 g

Koolhydraten 3.2 g

waarvan suikers 0.6 g

Eiwitten 10 g

Zout 16.9 g
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Keurmerken & kenmerken

 

Kenmerk  Claim op etiket

Kosher Ja n.v.t

Veganistisch Ja n.v.t

Vegetarisch Ja n.v.t

Bevat conserveermiddelen Nee n.v.t

Halal Nee n.v.t

Sensorische kenmerken

smaak zout, zuur, mondvol, vlezig, aangename nasmaak

kleur transparant roodbruin

geur sterke gebrouwen tonen, goed uitgebalanceerd

consistentie vloeibaar

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog / donker 4°C ‐ 25°C 1080 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier droog / donker 365 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08715035110106 ‐ Kikkoman Sojasaus (150 ml)
Handelseenheid ‐ 08715035110144 ‐ Kikkoman Sojasaus (12x150 ml)
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Kikkoman Sojasaus (150 ml)

Korte naam

EAN 08715035110106

Artikelnummer fabrikant 101902

Intrastat‐code 21031000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) fles (65mm x 65mm x 136mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 150 ml

Netto gewicht 176 g

Bruto gewicht 347 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08715035110144

Artikelnummer fabrikant 101902

Verpakking (LxBxH) doos (260mm x 195mm x 135mm)

Netto gewicht 2110 g

Bruto gewicht 4287 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

12

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet ( x x 970mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 461 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 102

Dozen per laag 17

Aantal lagen op pallet 6
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Verpakkingsmateriaal

fles (65mm x 65mm x 136mm)
Glas 163 g recyclebaar
Plastic 8 g niet recyclebaar

doos (260mm x 195mm x 135mm)
Karton, hard 123 g niet recyclebaar

Contactgegevens

Yama Products B.V.
www.yama.nl

Specificatie laatst gewijzigd op 2023‐04‐04 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2023‐04‐04 door de producent.
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