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TUOTESPESIFIKAATIO
Perustiedot
Tuotenumero:

3958429

Nimike:

KASVISJAUHISPIZZA 280G/10/36

Pakkausnimi:

KASVISJAUHISPIZZA

Förpackingnamn:

PIZZA VEGAN

Pitkä tuotenimi:

Apetit 280g Kasvisjauhispizza

Lång produktnamn:

Apetit 280g Pizza Vegan

Elintarvikenimi:

HERNEPROTEIINI-KASVISPIZZA

Livsmedelnamn:

ÄRTPROTEIN-GRONSAKSPIZZA

Tullikoodi:

19019099

Sektori:

KULUTTAJATUOTTEET

Tuotemerkki:

Apetit

Tuotekuvaus
Tuotekuvaus:

Pyöreällä (halkaisija 24 cm) ohuella pohjalla maustettu tomaattikastike, jauhettua
herneproteiinivalmistetta, tomaattia, pestokastiketta sekä päällä vegaanista juustoa.

Produktbeskrivning:

Vegansk pizza fyllt med kryddad tomatsås, krossade ärtproteinbullar, tomat, pesto och vegansk
ostproduct i toppen.

Tuotteen koostumus

Pohja: VEHNÄjauho, vesi, rypsiöljy, hiiva, sokeri, suola, nostatusaine (E500). Täyte: Vegaaninen juustovalmiste
[vesi, kookosöljy, tärkkelys, merisuola, aromi, väri (E160b)], tomaattikastike (vesi, tomaattisose 6 %, rapsiöljy,
sokeri, suola, muunnettu perunatärkkelys, mausteet, aromit), rouhittu Kasvisjauhispyörykkä 11 % [vedellä
turvotettu herneproteiini, sipuli 2 %, rypsiöljy, kuitu (herne, psyllium), valkosipuli, mausteet, perunaproteiini,
jodioitu suola, dekstroosi, aromit (mm. savuaromi), karamellisoitu sokeri], tomaatti 5 %, pesto [kasviöljyt (kookos,
oliivi), basilika, rucola, suola, valkosipuli].
Botten: VETEmjöl, vatten, rybsolja, jäst, socker, sait, jäsningsmedel (E500). Fyllning: Vegansk ostprodukt
Produkten innehåller:
[vatten, kokosolja, stärkelse, havssalt, arom, färg (E160b)], tomatsås (vatten, tomatpure 6 %, rapsolja, socker,
sait, modifierad potatisstärkelse, kryddor, aromer), krossade ärtproteinbullar 11 % [rehydrerat ärtprotein, lök 2 %,
rybsolja, fiber (ärt, psyllium), vitlök, kryddor, potatisprotein, sait, dextros, aromer (bl.a. rökarom), karamelliserad
socker], tomat 5 %, pesto [vegetabiliska oljor (kokos, oliv), basilika, rucola, sait, vitlök].
Lisäaineet/Tllsatsämne: E160b, E500
Ainesosat:
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Ravintosisältö
Ravi ntosisältö/Näringsinnehåll/100 g
Energia/Energi

1 014/240

kJ/kcal

Rasvaa/Fett
josta tyydyttyneet rasvat/varav mättat fett

13,00
5,60

g

g

26,00

g

2,60

g

Proteiinia/Protein

4,60

Ravintokuitua/Kostfiber

2,10

9
9

Suola/Salt

1,00

g

Natrium/Natrium

417,00

mg

Laktoosia/Laktos

0,00

9

Hiilihydraattia/Kolhydrater
josta sokereita/varav sockerarter

Soveltuvuus erityisruokavalioihin
Vegaaniruokavalio

Allergeenilista/EU
Allergeeni

Lähde

Sisältää/ Saattaa
sisältää/ Ei sisällä

Vehnäjauho

Sisältää

Ei pakollisesti ilm. allergeeneja
Lupiini ja lupiinituotteet
✓ Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet

Kalat ja kalatuotteet
Munat ja munatuotteet
Pähkinät ja pähkinätuotteet
Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
Maito ja maitotuoteet
Laktoosi
Rikkidioksidi ja sulfiitit
Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
Selleri ja sellerituotteet
Sinappi ja sinappituotteet
Soijapavut ja soijatuotteet
Nilviäiset ja nilviäistuotteet
Äyriäiset ja äyriäistuotteet
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