Ananascake blokje
OMSCHRIJVING
cake
INGREDIËNTEN

MANUFACTURER
Bakkerij Steurs - Dockx
Rijn 11
2440 Geel
014581164

ananasvulling (ananas, geconcentreerd ananassap, water, suiker, gemodificeerd zetmeel,
zuurteregelaars (E330, E332), zout, aroma, verdikkingsmiddel (E406), voedingszuur (E330),
conserveermiddel (E202), verstevigingsmiddel (E509), kleurstof (E100)), zanddeeg (bloem
(TARWEbloem, TARWEgluten, TARWEmoutmeel, meelverbeteraar (E300)), vetemulsie
(plantaardige oliën (palm, koolzaad), water, emulgator (zonnebloemlecithine, E471), zout,
smaakmaker, antioxidant (E306, E304(i)), conserveermiddel (E202), voedingszuur (E330),
kleurstof (E160a), gefermenteerde TARWEbloem), suiker, EI, bakpoeder (rijsmiddelen
(dinatriumfosfaat, natriumcarbonaat), TARWEzetmeel), rijsmiddel ((natriumbicarbonaat))),
cakemix (suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, gemodificeerd zetmeel (E1414), rijsmiddel
(E450i, E500ii), zout, kleurstof (E160a)), ananas op lichte siroop (ananas, water, suiker,
zuurteregelaar (E330)), EIEREN, cake emulsie (plantaardige vetten (palm, geheel geharde
palmpit), water, plantaardige olie (raapzaad), room (MELK), botervet (MELK), aroma's, zout,
emulgator (E471, E322), honing, conserveermiddel (E202), zuurteregelaar (E330), kleurstof
(E160a)), geblancheerde amandelschilfers, suiker, eiwit (kippenEI-eiwit, zuurteregelaar
(E330, E331) (E202), verdikkingsmiddel (E412, E415)), bloemsuiker (suiker, zetmeel)
ALLERGENEN
Ei, Noten (amandelen), Gluten (tarwe), Melk
VOEDINGSWAARDEN GEM.

per 100 g

Energie

304 kcal/1141 kJ

Vetten

14,4 g

- waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suikers

6,3 g
39,3 g
23,5 g

Eiwitten

4,1 g

Zout

0,6 g

Deze fiche werd voor het laatst bijgewerkt op: 22/08/2019
Deze fiche werd voor het laatst geprint op: 19/09/2019

Hoewel deze technische fiche door FoodDESK bvba zo nauwkeurig, correct en volledig mogelijk is opgesteld uitgaande van de productenfiches die door de
fabrikanten/leveranciers werden aangeleverd, kan FoodDESK bvba geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid ervan. Echter bestaat
de mogelijkheid dat de voormelde informatie werd gewijzigd door de producent of fabrikant, zoals een wijziging van receptuur, ingredienten, verhoudingen, allergenen,
zonder ons op de hoogte te stellen. Daarom is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Wij verwijzen dan ook voor de correcte
informatie naar de informatie zoals ze voorkomt op het artikel/product zelf, deze informatie is de enige juiste informatie..

