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selderij + soja +
sulfiet ? vis +

Traiteur Keukentje 
Raffisstraat 33 
3670 Oudsbergen 
BE 0502.729.818 
0478/49 56 37 
info@traiteurkeukentje.be

Productspecificatie: bolognaisesaus / kg
Categorie: eigen bereidingen

INGREDIËNTEN

saus 53% [tomatenpulp, water, geroosterde paprika (paprika (rood, geel), zonnebloemolie), gegrilde courgette
(courgette, zonnebloemolie), tomatenconcentraat, ui, olijfolie, suiker, zout, gemodificeerd zetmeel, basilicum,
kruiden, zuurteregelaar], gehakt 26% [varkensvlees, rundvlees, water, SOJAeiwit, erwtvezel, zout, zetmeel,
conserveermiddel, specerij (peper, foelie, nootmuskaat, gember, paprika), antioxidant, glucosestroop, dextrose,
extract (rode biet, specerij), kleurstof], ui 9%, wortel 9%, bouillon [zeezout, smaakversterker, maltodextrine,
zetmeel, suiker, gistextract, ui, wortel, kruiden (SELDERIJ), specerij (SELDERIJ), zonnebloemolie, prei,
geroosterde ui, gekarameliseerde suiker], rode pesto [zonnebloemolie, tomatenpuree, kruiden (basilicum,
oregano, rozemarijn, venkelzaad), zout, smaakversterker, tomaat, suiker, raapzaadolie, knoflook, pijnboompit,
sambal (chili, water, zout, azijn, gemodificeerd zetmeel), ui, paprikaextract, antioxidant], sambal oelek [rode
pepers, zout, voedingszuur, conserveermiddel], zout [antiklontermiddel], zwarte peper

ALLERGENEN - informatie

(+ bevat / - vrij van / ? kan sporen bevatten door mogelijke kruisbesmetting)

VOEDINGSWAARDE - per 100 gram

energie (kJ) 380

energie (kcal) 91

vet totaal (gram) 5.2

waarvan verzadigd (gram) 1.6

koolhydraten totaal (gram) 5.5

waarvan suikers (gram) 3.3

eiwit totaal (gram) 1.7

zout (gram) 2.1

BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren bij 0 en 7 °C

Houdbaarheid 10 dagen
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