
Heinz Curry Mango Sauce 
Heinz 

EAN: 08715700423586 (CE) Artikelnummer: 76018322
TM: NL

Omschrijving

Heinz estd. 1869.

Heinz 57 varieties.

875ml. Heinz sauzen hebben een lekkere en volle smaak! Heinz Curry Mango is zacht en romig van smaak met een milde, fruitige
curry smaak. Een saus die perfect te combineren is met kip gerechten.

Bij Heinz is smaak één van de belangrijkste waarden. Dat is waarom Henry J. Heinz de onmiskenbare Heinz smaak heeft
gecreeerd; een smaak die je kent en waar je van houdt. Heinz sauzen hebben een lekkere en volle smaak! Heinz Curry Mango is
zacht en romig van smaak met een milde, fruitige curry smaak. Een saus die perfect te combineren is met kip gerechten. 

Bij Heinz is smaak één van de belangrijkste waarden. Dat is waarom Henry J. Heinz de onmiskenbare Heinz smaak heeft
gecreeerd; een smaak die je kent en waar je van houdt.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Saus met kerrie en mango

Ingrediënten

Sojaolie, water, azijn, suiker, mangosap 4% (uit concentraat), weipoeder (MELK), kerriekruiden (koriander, karwij, MOSTERDzaad,
komijn, piment, venkel, fenegriek, peper, gember, nootmuskaat, SELDERIJ, cayennepeper, rozemarijn, lavas, anijszaad,
kruidnagel, steranijs, paprikaextract, kurkuma), gemodificeerd zetmeel, zout, kleur (bètacaroteen), specerijen, conserveermiddel
(kaliumsorbaat), zuur (citroenzuur), verdikkingsmiddelen (xanthaangom, guargom), antioxidant (calciumdinatrium‐EDTA)
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen o pinda's o pistachenoten o

tarwe o soja o macadamianoten o

rogge o melk + selderij +

gerst o noten o mosterd +

haver o amandelen o sesam o

spelt o hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) o

khorasantarwe o walnoten o lupine o

schaaldieren o cashewnoten o weekdieren o

ei o pecannoten o

vis o paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1372 / 332

Vetten 27.7 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.4 g

Koolhydraten 18.3 g

waarvan suikers 15 g

Eiwitten 1.7 g

Zout 1.5 g
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 180 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Ten minste houdbaar tot einde: zie dop. Na openen binnen 8 weken consumeren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08715700423586 ‐ Heinz Curry Mango Sauce
Handelseenheid ‐ 08715700204567 ‐ Heinz Curry Mango Sauce
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Heinz Curry Mango Sauce

Korte naam Heinz Curry Mango Sauce 940 g

EAN 08715700423586

Artikelnummer fabrikant

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) fles (67mm x 93mm x 255mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 900 g

Netto gewicht 900 g

Bruto gewicht 940 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08715700204567

Artikelnummer fabrikant 76018322

Verpakking (LxBxH) box (205mm x 197mm x 266mm)

Netto gewicht 5.64 kg

Bruto gewicht 5.932 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1214mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 544.016 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 88

Dozen per laag 22

Aantal lagen op pallet 4
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Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐03‐29 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 prodpp531867dl2ly1ln1

Verpakkingsmateriaal

fles (67mm x 93mm x 255mm)
Samengesteld 51.04 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

Contactgegevens

H.J. Heinz B.V.
Postbus 217, 3700 AE Zeist.

Consumenten service
www.heinz.eu
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