
111416 Noriten Wasabi 280 gr 
Maruka 

Tempura‐style pikante crackers met nori en wasabipoeder.

EAN: 04978376381008 (CE) Artikelnummer: 111416
TM: NL

Omschrijving

Tempura‐style pikante crackers met nori en wasabipoeder.

Herkomst

Wettelijke naam: Wasabi crackers

Ingrediënten

tarwemeel, plantaardige olie (rijstolie, palmolie, sesamolie), 10% geroosterd zeewier, aardappelzetmeel, suiker, zout, wasabi
seasoning (wasabi seasoning, sojasauspoeder (sojabonen, tarwe, zout), suiker, zout, dextrine, gehydrolyseerd plantaardig eiwit
[soja], groene thee poeder, rijstolie, smaakversterkers (E621, E635, E363), aroma), gistextract, ei‐eiwit, smaakversterkers (E621,
E635, E363), chili peper‐extract
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Ingrediënten in tabel

tarwemeel

plantaardige olie

rijstolie

palmolie

sesamolie

geroosterd zeewier 10%

aardappelzetmeel

suiker

zout

wasabi seasoning

wasabi seasoning

sojasauspoeder

sojabonen

tarwe

zout

suiker

zout

dextrine

gehydrolyseerd plantaardig eiwit [soja]

groene thee poeder

rijstolie

smaakversterkers (E621, E635, E363)

aroma

gistextract

ei‐eiwit

smaakversterkers (E621, E635, E363)

chili peper‐extract

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee
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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) 2344 / 560

Vetten 38.2 g

waarvan verzadigde vetzuren 7.9 g

Koolhydraten 43 g

waarvan suikers 7.3 g

Eiwitten 7.7 g

Zout 3.1 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja 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
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend 4°C ‐ 25°C 180 dag(en)

Opmerking:

af productie droog / donker 5°C ‐ 25°C 270 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend 60 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 ‐ 04978376381008 ‐ 111416 Noriten Wasabi 280 gr
Handelseenheid ‐ 14978376381005 ‐ 111416 Tempura‐style pikante cracker met nori en wasabipoeder.
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam 111416 Noriten Wasabi 280 gr

Korte naam

EAN 04978376381008

Artikelnummer fabrikant 111416

Intrastat‐code 19041030

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) zak ( x 280mm x 390mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 280 g

Netto gewicht 280 g

Bruto gewicht 300 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 14978376381005

Artikelnummer fabrikant 111416

Verpakking (LxBxH) doos (400mm x 290mm x 200mm)

Netto gewicht 2240 g

Bruto gewicht 2500 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

8

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet ( x x 1350mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 78 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 48

Dozen per laag 8

Aantal lagen op pallet 6
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐04‐16 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com

v1.5.3 prodpp1420564dl2ly1ln1
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