Produktspecifikation
Ingredienser:

Benämning

Majs, kokosnötsolja, salt, färgämne:(E160a), smörarom.

Sundlings Salta Popcorn

Smöraromen är syntetisk Acetoin som har framställts genom så kallad
vattenångsdestillation. Acetoin kan utvinnas ur bland annat svarta vinbär,
björnbär, äpplen, broccoli och sparris. Acetoin är det ämne som ger smör dess
smak. Därför används syntetisk Acetoin som tillsatts i vegetabiliska oljor och
margarin för att ge dem en tydlig smak av smör men utan att innehålla laktos
eller mjölkprotein.

Artikelnummer
10040

Tillverkningsland
Sverige

Kontakt
Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping
0510 861 80
www.sundlings.se

Allergi information enligt 2011/1169/EG med tillägg
Innehåller: inga allergener
Viktigt: Se även ingredienslistan för ytterligare ingredienser som
kan ge upphov till allergisk reaktion eller överkänslighet.
Popcornen produceras i samma lokal som mjölk och gluten.
Även biografens hantering av snacks och popcorn kan ske i samma
utrymme. Vi kan därför inte garantera att de är fria från dessa
allergener.

Hållbarhet och förvaring
Lagring: 3 månader från
produktionsdatum om produkten
förvaras mörk, torrt och ej över
rumstemperatur.

Näringsvärde per 100 g
Energi:
1948kJ/466kcal
Fett:
25 g
Varav mättat fett: 22 g
Kolhydrater:
43 g
Varav sockerarter: 1,5 g
Fibrer:
16 g
Protein:
8,8 g
Salt:
1,6 g

Förpackning

Emballage

Nettovikt

Bruttovikt

GTIN-nr

Pall:

16 krt. per pall

ca 74 kg

ca 99 kg inkl. pall

7331755100404

L:1200 X B:800 X H: 2280 mm inkl.
pall

4 krt. per lav/4 lav per
pall

D-pack:

ca 120 l innerpåse i
wellpapp kartong

ca 4,6 kg

ca 5,4 kg

7331755000407

L:600 X B:400 X H:540 mm

Sundlings produktpolicy
Alla våra popcorn odlas utan genmodifiering(GMO) vilket intygas
med varje inleverans.
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.
Vår tillverkning av popcorn och snacks är FSSC 22000 certifierad.
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