
Schär cerealito 4st 56g

TECHNISCHE FICHE

Kenmerken

Glutenvrije granenbiscuit met vruchten, omhuld met een laagje
melkchocolade. Cerealito... het goede uit de natuur! Het beste uit granen en
vruchten gecombineerd in een heerlijke knabbelsnack! Rijk aan natuurlijke
vezelstoffen en gemaakt van geselecteerde ingrediënten, biedt de
gloednieuwe vruchten- en granensnack van Schär de ultieme smaak! De
fijnste melkchocolade op een knapperige biscuit van kastanjevlokken en
sojazemelen samen met de natuurlijke smaak van appels en rode aalbessen:
een lekker hapje in een zoete mengeling van Schär √ speciaal gecreëerd
voor jou.

Inhoud st 4 x 14g

Bruto kg/st 0,068

Netto kg/st 0,056

L st (m) 0,175

B st (m) 0,128

H st (m) 0,016

# /sec.verp. 16

Bruto kg/sec.verp. 1,199

Netto kg/sec.verp. 0,960

L sec.verp. (m) 0,261

B sec.verp. (m) 0,180

H sec.verp. (m) 0,135

# sec.verp/laag 19

# sec.verp/pallet 133

lagen/pallet 7

 Productbeschrijving

MELKchocolade 41% - cacao 30% min (suiker, cacaoboter, volle
MELKpoeder, cacaomassa, magere MELKpoeder, emulgator: SOJAlecithine,
natuurlijk aroma), maismeel 11%, rietsuiker, aardappelzetmeel, ongehard
plantaardig vet (palm), maïs-rijstcrispies 5% (maïsgriesmeel, rijstmeel, suiker,
zout), gesuikerde rode bosbes 2% (suiker, rode bosbes, zuurteregelaar:
citroenzuur, natuurlijke aroma»s, vliersiroop, plantaardige olie), gedroogde
appel 2%, SOJAzemelen 2%, SOJAmeel, maïsvlokken 2% (maïsgriesmeel,
glucose, zout, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren),
kastanjevlokken 1%, cocosvlokken 1%, gemodificeerd maïszetmeel,
rijstzetmeel, rijsmiddelen: ammonium- en natriumbicarbonaat,
gekarameliseerde suiker siroop, zout, natuurlijke aroma»s.

 Ingrediënten

cnk6627ref.

Glutenvrij (< 20 ppm)

Vezelrijk (>6g/100g)

Zonder eieren

Tarwevrij

Duitsland

 Bewaarcondities

Koel en droog bewaren.

 Houdbaarheid

Minimale houdbaarheid: 30 dagen
Maximale houdbaarheid: 10 maanden

2893-170       

Land van oorsprong:

Datum laatste wijziging: 12/07/2016

)aA8GJ8MQQVWQw
Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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Energie kJ 2129 298 4%

               kcal 510 71,4

Vetten (g) 26 3,6 5%

  Verzadigde vetzuren (g) 15 2,1 10%

Koolhydraten (g) 59 8,26 3%

  Suikers (g) 33 4,6 5%

Vezels (g) 8,0 1,1 4%

Eiwitten (g) 5,9 0,82 2%

Zout (g) 0,35 0,05

/100 g /reep 14g

 Nutritionele analyse

 %RI

 Allergenen

Aanwezig Afwezig Sporen Onbekend

Glutenbevattende granen en afgeleiden x

Schaaldieren en afgeleiden x

Eieren en afgeleiden x

Vis en afgeleiden x

Aardnoten en afgeleiden (pinda) x

Soja en afgeleiden x

Melk en afgeleiden (incl lactose) x

Noten en afgeleiden x

Selderij en afgeleiden x

Mosterd en afgeleiden x

Sesamzaad en afgeleiden x

Zwaveldioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L) x

Lupine en afgeleiden x

Weekdieren en afgeleiden x
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