
PRODUCTOMSCHRIJVING
Mixdoos van 8 gebakjes in 4 varianten: Brownie, appel kruimel,
wortelcake & Cheesecake.

INGREDIENTENDECLARATIE
TARWEBLOEM, suiker, 8% appel, water, EI, zonnebloemolie
ongehard, 2% wortel,   MELK, rozijnen, cranberry, ROOM,
ROOMBOTER (MELK), TARWEZETMEEL, rijsmiddelenE500
E450 E341, dextrose, palmvet ongehard, zout, BOTERVET
(MELK), 0,9% cacaoboter, emulgatoren E410 E471 E322
(SOJA), E472b E475 E477 E481, VOLLE MELKPOEDER,
0,6% magere cacaopoeder, 0,6% cacaomassa, WALNOTEN,
glucosestroop, kaneel, palmolie ongehard, 0,3% cacaopoeder,
kokosvet ongehard, rijstmeel, raapzaadolie ongehard,
stabilisatoren E466 E170 E473, draagstof E1520, natuurlijk
vanille-aroma, invertsuikerstroop, rijstzetmeel, gemodificeerd
waxymaïs zetmeel, aroma, PISTACHENOTEN gepeld,
EIGEEL, nootmuskaat, TARWEGLUTEN, voedingszuren E331
E330, kleurstoffen E160a E120 E150d,WEIPOEDER(MELK),
verdikkingsmiddelen E415 E414, MELKEIWIT, maltodextrine,
conserveermiddelen E200 E202, MAGERE MELK, zuursel,
palmpitvet geheel gehard, TARWEMOUTMEEL, citroenschil,
peper, kruidnagel, steranijs, venkelzaad, gemodificeerd
aardappelzetmeel, katoenzaadolie ongehard, natuurlijk aroma,
citroensap uit concentraat, zoetstof E420, TARWEMOUT,
glansmiddel E904.
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VOEDINGSWAARDE PER 100 GRAM
Energie 1.446 KJ / 344 kcal, vet 17g / waarvan verzadigd 6g,
koolhydraten 41g / waarvan suikers 23g,
voedingsvezel 1g, eiwit 4g, zout 1,23g

ALLERGENENINFORMATIE (uitsluitend op basis van receptuur
omdat contact met ander gebak niet uit te sluiten is kan nooit
100% garantie gegeven worden)
gluten + paranoten +/-
tarwe + pistachenoten +
rogge +/- macademianoten -
gerst +/- notenolie -
haver +/- selderij -
spelt +/- mosterd -
kamut +/- sesam +/-
schaal-/schelpdieren - sesamolie -
ei + sulfiet (E220-E227) +
vis - lupine +/-
pinda's - weekdieren -
pinda olie - lactose +
soja eiwit + cacao +
soja lecithine + glutaminaat -
melk + kippenvlees -
noten + koriander +/-
amandelen +/- mais +
hazelnoten +/- peulvruchten -
walnoten + rundvlees -
cashewnoten +/- varkensvlees -
pecannoten +/- wortel +

Dit product bevat mogelijk: NOTEN, PINDA,

+ = bevat     - = vrij van     +/- = kan bevatten
? = gegevens onbekend


