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Zaanse
Mayonaise in handige portieverpakking

EAN: 8710348443712 (HE)
TM: NL

Artikelnummer: 60109187

Omschrijving
Zaanse Mayonaise in stick is verkrijgbaar in een handige dispenserdoos à 176 stuks. Eén stick bevat 18 ml overheerlijke romige
mayonaise. Zaanse mayonaise: wie kent het niet? Al meer dan een halve eeuw is Zaanse mayonaise dé romige smaakmaker. Hoe
kan het ook anders, met maar liefst 80% plantaardige oliën van de beste kwaliteit. In combinatie met een ambachtelijk recept
ontstaat zo de lekkerste mayonaise die er is. De slimme stickverpakking geeft uw snacks meerwaarde. Met de portieverpakkingen
van Van Oordt kiest u voor: hygiëne, minder verspilling, tijdbesparing, perfecte dosering en gebruiksklaarheid.

Links

Zaanse sauzen
Zaanse mayonaise

Herkomst
Land van herkomst: Nederland

Wettelijke naam: mayonaise

Ingrediënten
mayonaise (78.4% raapzaadolie, natuurazijn, 6% scharrelEIgeel, water, suiker, zout, MOSTERD (water, MOSTERDzaad, azijn, zout,
suiker), aroma's (SELDERIJ en SOJA eiwit), conserveermiddel (kaliumsorbaat), antioxidant (E385), kleurstof (betacaroteen))
E = door de EU goedgekeurde hulpstof
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Ingrediënten in tabel
mayonaise
raapzaadolie

78.4%

natuurazijn
scharrelEIgeel

6%

water
suiker
zout
MOSTERD
water
MOSTERDzaad
azijn
zout
suiker
aroma's (SELDERIJ en SOJA eiwit)
conserveermiddel (kaliumsorbaat)
antioxidant (E385)
kleurstof (betacaroteen)
GMO‐vrij: Ja
Doorstraald: Nee
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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)

Per portie (16.74 g)

RI*/GDA

3029 / 735

507 / 123

6%

80.4 g

13.5 g

19%

waarvan verzadigde vetzuren

6.4 g

1.1 g

5%

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren

50.3 g

8.4 g

0%

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren

23 g

3.9 g

0%

1.4 g

0.2 g

0%

1.2 g

0.2 g

0%

Eiwitten

1.2 g

0.2 g

0%

Zout

0.6 g

0.1 g

2%

Energie (kJ/kcal)
Vetten

Koolhydraten
waarvan suikers

*Referentie‐inname

van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).

Bereidingswijze
Geen bereiding noodzakelijk
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Chemische kenmerken
Chemische eigenschap

Waarde

Waarde tot

pH

3.8

4.2

Soortelijk gewicht

0.93

Eenheid

g/ml

Bewaarcondities
Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

af productie

droog

15°C ‐ 25°C

8 maand(en)

droog

15°C ‐ 25°C

4 maand(en)

Opmerking:
ontvangst grossier
Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode

n.v.t.

Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket
Type houdbaarheidsdatum
Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek
Logistieke hiërarchie
Handelseenheid ‐ 8710348443712 ‐ Zaanse mayonaise stick 200x18ml e

Logistieke details
Handelseenheid
Artikelnaam

Zaanse mayonaise stick 200x18ml e

Korte naam
EAN

8710348443712

Artikelnummer fabrikant

60109187

Intrastat‐code

21039090

EG‐nummer
Verpakking (LxBxH)

dispenser (198mm x 176mm x 258mm)

E‐teken

Ja

Netto inhoud

3348 g

Netto gewicht

3348 g

Bruto gewicht

3723 g

Uitlekgewicht
Aantal stuks x gewicht per stuk

200 x 18 ml

Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Pallet
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH)

euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1110mm)

Netto gewicht

300600 g

Bruto gewicht

323600 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet

90

Dozen per laag

18

Aantal lagen op pallet

5

Verpakkingsmateriaal
dispenser (198mm x 176mm x 258mm)
Golfkarton
182 g
niet recyclebaar
euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1110mm)
Hout
23 kg
niet recyclebaar
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Contactgegevens
Van Oordt The Portion Company B.V.
L.J. Costerstraat 12 ‐ 3261 LH Oud‐Beijerland
Klantenservice
www.portieverpakkingen.nl/contactgegevens
sales@oordt.com
0186‐630611

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐05‐17 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
v1.5.2 prodpp156220dl2ly1ln1
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