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PRODUCTOMSCHRIJVING
9426 KIP sjaslick met paprika en ui, 85gr, vers bevroren

KOOKINSTRUCTIES

Voor gebruik product goed doorgaren!

ingrediëntendeclaratie
67% kipfilet, 16,5% paprika, 16,5% ui, gedroogde glucosestroop, dextrose, smaak versterker
(E621), aroma (soja, maïs, kleur middel E150c (caramel) glutamaat), kruiden (koriander,
peper, Spaanse peper, nootmuskaat, tijm), gedroogde groenten (paprika), melkeiwit
(weipoeder) (koemelk, lactose), kleurstof (E150a-caramel) (soja, maïs), gedroogde groenten
(paprika), sambal (gemalen verse rode pepers, zout, zuurteregelaar E260, conserveermiddel
E211, ketjap (Melado, water, zout, soja-eiwit hydrolisaat, kleurstof E150c (caramel),
verdikkingsmiddel E407 (caragenan), E412 (guargom), E466 (carboxymethylcellulose) ,
zuurteregelaar E330 (citroenzuur), conserveermiddel E211 (natriumbenzoaat), smaakstof
E510 (ammoniumchloride), specerijen), aroma (water, gehydrolyseerde soja-eiwit, zout),
water, bamboe stok.

Aantal ingrediëntendeclaratie percentage
Kippenvlees: 67%
Paprika en ui 33%



Voedingswaarde informatie in gr
in 100 gr
Kj 313
Kcal 75
Eiwitten 14,57 g
koolhydraten 4 g
Suiker 0,31 g
vetten 0,22 g
Voedingsvezels 0,02 g

Allergenenlijst (ALBA-lijst)

Product: + / -
01 Melk eiwit .- Noten olie -
02 Lactose + Pinda’s -
03 Eieren .- Pinda-olie -
04 Soja-eiwit. + Sesam .-
05 Soja olie .- Sesamolie -
06 Gluten .- Glutamaat. +
07 Tarwe .- Sulfiet (E220 t / m E228) -
08 Rogge .- Nootmuskaat zaad .-
09 zout .-
10 Varken .-
11 Kippenvlees. +
12 Vis .- .-
13 Schelp- en schaaldieren .- Koriander. +
14 Maïs. + Selderij .-
15 gember .-
16 Plantaardige olie .- Wortel -
17 Peulvruchten / peulen .- Lupine .-
18 Noten .- Mosterd .-

Aanwezigheid of afwezigheid van ingrediënten:
01 melkbestanddelen .- Tarwebloem -
02 Melkpoeder .- Tarwe maaltijd -
03 Soja lecithine .- Tarwezetmeel - Meel-
04 Soja .- broodkruimel -
05 Soja maaltijd .- eigeel -

Dit product is samengesteld uit GMO vrije ïngrediënten

Micro biologische eigenschappen: Max. eindigen houdbaarheidsdatum:

Totaal aëroob koloniegetal < 500.000
Staphilococcus aureus < 5.000
E-Coli < 5.000
Salmonella afwezig in 25 gram
Listeria afwezig in 25 gram


