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mosterd + soja +
sulfiet +   

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

Productspecificatie: rundsstoofvlees gv. / kg
Categorie: glutenvrij

INGREDIËNTEN

rundvlees 67% [water, antioxidant: E331, E301, zuurteregelaar: E500, E262, zout, maltodextrose, stabilisator:
E407], SLAAPMUTSKE DUBBEL GV 33 CL 22% , olijfolie 2% , luikse stroop [sapconcentraat (peer, appel,
dadel), suiker, voedingszuur: E330], vleesglace [aardappelzetmeel, vleesfondconcentraat (water, rundsvet,
runderextract, groentensapconcentraat (ui, wortel), knoflook, zout, tijm), aroma, maltodextrine, zout, gistextract,
karamelstroop, verdikkingsmiddel: E415, zonnebloemolie, emulgator: E322, antioxidant: E392], MOSTERD
[water, MOSTERDzaad, azijn, zout, specerij], kandijsuiker, poedermix [maltodextrine, zetmeel, zout, palmvet,
gistextract, tomaat, ui, gekarameliseerde suiker, suiker, wortel, specerij (MOSTERD), verdikkingsmiddel: E415,
geroosterde ui], laurier

ALLERGENEN - informatie

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

VOEDINGSWAARDE - per 100 gram

energie (kJ) 653

energie (kcal) 155

vet totaal (gram) 5.6

waarvan verzadigd (gram) 1.5

koolhydraten totaal (gram) 6.1

waarvan suikers (gram) 1.8

eiwit totaal (gram) 20.3

zout (gram) 1.7

BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren bij 0 en 7 °C

Houdbaarheid 10 dagen
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