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Ingrediënten: Water,groenten 39% (bloemkool 17%, augurken 13%, uien 9%), suiker, 

mosterd (water, mosterdzaadjes, azijn, zout, suiker, specerijen), gemodificeerd 

zetmeel, dragonazijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma, kleurstoffen: luteïne en beta-

caroteen. 

 

Voedingswaarden per 100 g 

Voedingswaarde 214 kJ 

 50 kcal 

Koolhydraten 

- Waarvan suikers 

10,0 g 

6,7 g 

Vetten 

- Waarvan verzadigd 

 <0,5 g 

<0,1 g 

Proteïnen  0,8 g 

Zout  3,6 g 

 

Allergeneninformatie  + = aanwezig 

    - = afwezig volgens recept 

    ? = onbekend, kan mogelijk sporen bevatten van … 

Gluten - 

Schaaldieren - 

Ei - 

Vis - 

Aardnoten (pinda’s) - 

Soja - 

Melk (inclusief lactose) - 

Noten (schaalvruchten) - 

Selderij - 

Mosterd + 

Sesam - 

Zwaveldioxide – sulfieten (E220-E228) in concentraties van 

meer dan 10 mg/kg of 10 mg/L, uitgedrukt als SO2 

- 

Lupine - 

Weekdieren - 
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GMO etikettering 

Het eindproduct bevat geen genetisch gemanipuleerde organismen en is niet 

geproduceerd met grondstoffen van genetisch gemanipuleerde origine.  

 

 

Bijkomende vermelding op de verpakking 

Aanvullende vermeldingen  Ja / Neen 

"met zoetstof(fen)"; vermelding bij wettelijke 

verkoopsbenaming 

 
Neen 

"met suiker(s) en zoetstof(fen); vermelding bij 

wettelijke verkoopsbenaming 

 
Neen 

"Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen 

nadelig beïnvloeden" 

 
Neen 

 

Gewicht, Volume en Presentatie 

 

Netto volume: 2,3 kg 

Presentatie: karton van 3 doorzichtige plastic potten 

 

Bewaaradvies en houdbaarheid 

 

THT = productiedatum + 12 maanden 

Uitgedrukt in: dag/maand/jaar 

Batchnummer:  

 

 

 

THT en batchnummer worden op elke individuele verpakking afgedrukt 

 

Temperatuur bij levering: kamertemperatuur 

Opslagtemperatuur: kamertemperatuur 

Opslagvoorwaarden bij de leverancier: kamertemperatuur 

Opslagvoorwaarden bij de consument: kamertemperatuur 

 

Na openen, koel bewaren. 

 


