
ANDA saus Americaine Chef Tube 1L 
Anda Sauces 

Geëmulgeerde saus, pikant gekruid

EAN: 5412541401065 (CE) Artikelnummer: 0040106
TM: BE

Omschrijving

Deze saus is zeer pikant en licht van kleur. Overheerlijk bij alle roodvleesgerechten, en ook bij frietjes en snacks.

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: geëmulgeerde saus, pikant gekruid

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

koolzaadolie (65%), eigeel, azijn, dextrose, tomatenpoeder, ajuin, kappers, kervel, specerijen, pili pili (1,1%), mosterd (water,
mosterdzaad, azijn, zout, kruiden), soja eiwithydrolysaat, zout, paprika‐extract, antioxidant: calciumdinatrium‐EDTA. 

Is geproduceerd in een bedrijf waar ook melk, gluten, vis en selderij verwerkt worden.
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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) 2570 / 624

Vetten 66.7 g

waarvan verzadigde vetzuren 5.37 g

Koolhydraten 2.8 g

waarvan suikers 2 g

Vezels 0.9 g

Eiwitten 2.7 g

Zout 2.5 g
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie koel / droog 9 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier koel / droog 3 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Bewaaradvies: Niet bloodstellen aan vorst en direct zonlicht. Optimale bewaartemperatuur tussen
3°C en 23 °C. Na opening, 1 maand houdbaar.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

grenswaarde

Totaal kiemgetal < 100000 kve/g

Melkzuurbacteriën < 10000 kve/g

Gisten < 1000 kve/g

Schimmels < 1000 kve/g

Enterobacteriaceae < 100 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 5412541401065 ‐ ANDA saus Americaine Chef Tube 1L
Handelseenheid ‐ 5412541401997 ‐ ANDA saus Americaine Chef 12 x Tube 1L
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam ANDA saus Americaine Chef Tube 1L

Korte naam

EAN 5412541401065

Artikelnummer fabrikant 0040106

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) knijpfles (7.6cm x 7.6cm x 31cm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 1 l

Netto gewicht 1 kg

Bruto gewicht 1.062 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 5412541401997

Artikelnummer fabrikant

Verpakking (LxBxH) doos (30.8cm x 23.1cm x 31.1cm)

Netto gewicht 12 kg

Bruto gewicht 12.99 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

12

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1450mm)

Netto gewicht 576 kg

Bruto gewicht 624.12 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 48

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 4
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐09‐21 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2021‐09‐21 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 prodpp1088557dl2ly1ln1

Verpakkingsmateriaal

knijpfles (7.6cm x 7.6cm x 31cm)
HDPE 47 g recyclebaar
Polypropyleen 11 g recyclebaar
Papier 3.5 g niet recyclebaar

doos (30.8cm x 23.1cm x 31.1cm)
Golfkarton 250 g 65% gerecycled materiaal recyclebaar
Papier 1.6 g niet recyclebaar

Contactgegevens

ANDA N.V.
Laarstraat 43, B‐3190 Boortmeerbeek

Consumenten service
www.andasauces.be
info@andasauces.be
+32 16 60 61 44
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