Produktinformation
Udskrevet d.

23-03-2015

Varenr.

Ændret d.

4016576 Navn

23-03-2015

Sweet Moments, 2 x 120 stk

Produkt:
Indhold:
Beskrivelse:

Sweet Moments er et sortiment af 8 lækre, individuelt indpakkede kiks og chokolader, som vil gøre dit kaffeøjeblik
fuldendt. Ren chokolade, ren smag.
Sweet Moments er et sortiment af 8 lækre, individuelt indpakkede kiks og chokolader, som vil gøre dit kaffeøjeblik
fuldendt. Ren chokolade, ren smag. Indhold: Grafi (rund småkage med et cremet, mælkeagtigt fyld, dækket af
mælkechokolade), Harlekijn (typisk belgisk smørkiks med en firkant af mælkechokolade), Gletscher Choc (glat, belgisk
chokolade fyldt med honning/mandel nougat), Quattro Coco (firkantet kiks fyldt med kokoscreme og dækket af
mælkechokolade med hvid dekoration), Brasil (sprøde lag af vafler og chokolade dækket af belgisk chokolade),

Souverain
Choc (smørkiks dækket af mørk, belgisk chokolade), Butterfly Dark (en tynd småkage med revet appelsinskal og
dækket
af mørk chokolade) samt Choc Waffle (en belgisk smørvaffel med en side dækket af chokolade).
Ingredienser:
variabelt

Sukker, hvedemel, kakaomasse, kakaosmør, palmefedt, sødmælkspulver, vegetabilske fedtstoffer (palme, raps i
mængdeforhold), laktose (mælk), vallepulver (mælk), skummetmælkspulver, smør (mælk), solsikkeolie, hvedestivelse,
glukosesirup, æg, koncentreret smør (mælk), palmeolie, fedtreduceret kakaopulver, druesukker, emulgator (sojalecitin,
E322, E471, E476), smørfedt (mælk), sojamel, mandler, salt, solsikkefedt, mælkefedt, hævemiddel (E500 (ii), E500,

E503

Næringsindhold:

(ii), E450 (I), E336, E503), rapsfrøolie, vandfrit mælkefedt, kopraolie, smagsstoffer, vand, kokosolie, æg æggeblomme,
honning, æggepulver, invertsukker, æggehvide, bygmaltekstrakt, kartoffelstivelse, farve (E160a, E100), citronsyre og
mælkesyre (E330, E270), surhedsregulerende middel (E330). Kakaotørstof: mørk chokolade min. 55,9 %,
Næringsindhold pr. 100 g: Kulhydrat: 60 g, Protein: 6,2 g, Fedt: 27g, heraf mættet: 16 g, Sukker:39 g, Salt: 0,39 g

Info. til allergikere:

Indeholder mælk, hvede, laktose, æg, soja, mandler, bygmalt

Producent:

Cocachoc (Belgien)

Oprindelsesland:
(for primær råvare)

elgien

Holdbarhed og
opbevaring:
Holdbarhed/antal dage:
Opbevaring hos kunde:

Uåbnet:
360
Opbevares køligt og tørt mellem 7-18 grader celcius

Åbnet:

Emballage og vægt:
Indhold:
pr. Vareenhed:
Salgsenhed:

1 KT / pr. Salgsenhed:
1 KT a 1 KT
KT Salgsenheder pr. palle64

Emballage:

Økologi og miljø:
Produktet er Økologisk:

Certifikat på bæredygtighed:

Produktet er ikke certificeret

Genanvendelighed:
Miljø note:

Nedbrydelighed:

Nyvang 16
DK 5500 Middelfart
www.merrild.com

Telefon: 79 31 38 38
Telefax: 79 31 38 39
info@merrild.com

Giro
: 730-0900
Bank
: 7040-2385036
SE-nr./VAT:DK- 14157514
Side 1 af 2

Produktinformation
Udskrevet d.

23-03-2015

Ændret d.

Fortsat fra forrige side, Varenr:

23-03-2015

4016576 , Sweet Moments, 2 x 120 stk

Produktinfo:
Forbrugerenhed:

Vareenhed:

Salgsenhed:

Label salgsenhed:

Dosering og bryggevejledning:
Anbefalet dosering:
Bryggevejledning:

EAN-koder:
Salgsenhed:

5410931152931

Nyvang 16
DK 5500 Middelfart
www.merrild.com

Telefon: 79 31 38 38
Telefax: 79 31 38 39
info@merrild.com

Vareenhed:

5410931552939

Giro
: 730-0900
Bank
: 7040-2385036
SE-nr./VAT:DK- 14157514
Side 2 af 2

