
Benämning
Ricos Cheese Dip portion pack 48 x 99 g / carton 

Artikelnummer
40018-1

Tillverkningsland:
USA

Hållbarhet och förvaring
Lagring: 12 månader från produktionsdatum. Förvaras 
mörkt, torrt och ej över rumstemperatur.

Energi 477kJ/114kcal

Fett 7,9g

    varav mättat fett 1,3g

Kolhydrater 9,2g

    varav sockerarter: 3,8g

Protein 1,5g

Salt 1,2g

Allergiinformation
Innehåller
Mjölk

Viktigt
Se ingredienslistan för ytterligare ingredienser som kan 
ge upphov till allergiska reaktioner eller överkänslighet.

Sundlings produktpolicy
Vår ambition är att alltid ligga i framkant vad gäller 
nya rön och ta initiativ till förändringar för att våra 
produkter alltid skall hålla en hög kvalité vad gäller 
smakupplevelse och innehåll. 

Produktspecifikation: 
Ricos Cheese Dip portion pack 48 x 99 g / carton

Kontakt
Sundlings Sverige AB

Jungmansgatan 16, 531 40 Lidköping
0510 - 861 80

www.sundlings.se

Ingredienser
Vassle (från MJÖLK), skumMJÖLK, vatten, solrosolja, modifierad 
stärkelse, salt, cheddarOST (pastöriserad MJÖLK, ostkulturer, 
salt, enzymer), paprika, emulgeringsmedel: (E339, E471, E452i), 
naturliga aromer (MJÖLK), surhetsreglerare: (E331, E260) 
smakförstärkare: (E621), socker, destillerad vinäger, färgämne: 
(E160e, E160a).

Näringsvärde per 100g



Grossistdata: 
Ricos Cheese Dip portion pack 48 x 99 g / carton

Kontakt
Sundlings Sverige AB Jungmansgatan 

16, 531 40 Lidköping
+46510-86180

sundlings.se

Förpackning Längd x Djup x Höjd (mm) Emballage Nettovikt (gram) Bruttovikt (gram) GTIN nummer EPD nummer 
(Norge)

Lastpall: (Inkl. pall)

D-pack: (KRT)

F-pack: (St) 99

4752

598 752

5445

686 070

0079426222068

440 x 295 x 105 

Hanteringsinstruktioner
1.Bryt kopparna försiktigt och se till att inte skada tätningsmembranet.
2. Ladda kopparna i Rico's varmare efter behov. Observera följande:
a. Rotera lager - Skjut inte in gamla produkter på baksidan och placera ny produkt i framsidan! Icke-roterat lager kommer så småningom att missfärgas!
b. Öppna aldrig koppar. Detta bör göras av kunden. Koppens "hyllstabilitet" påverkas efter att koppen har öppnats.
c. Ladda bara så många koppar i din varmare som du rimligt kan använda under en 2-3-dagarsperiod. Rotera sedan lager medan du fyller värmaren.
d. Produkten börjar bli mörkare när dess kvarhållningstid i värmaren ökar. Att den mörknar är INTE skadlig för en konsument, men är inte estetiskt 
tilltalande. Så rotera ditt "varmare lager" så får du lyckligare kunder!
e. Kopparna kan värmas upp i värmaren och sedan tas bort och läggas tillbaka i lager så länge membranet inte är skadat. Detta kan göras 2-3 gånger. Den 
här typen av värmare kan också stängas av över natten om så önskas så länge som alla membran fortfarande är täta. Värmaren kan sedan slås på igen. 
morgonen. De förseglade kopparna i det här fallet kan förbli varma, kylda eller ouppvärmda.
f. Det är inte ovanligt att kopparna visar viss ”expansion” i värmare beroende på temperaturen.




