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TUOTESPESIFIKAATIO 

Perustiedot 

Tuotenumero: 

Nimike: 

Pakkausnimi: 

Förpackingnamn: 

Pitkä tuotenimi: 

Tullikoodi: 

Sektori: 

Tuotemerkki: 

Tuotekuvaus 

3959068 

PIZZA KINKKU-ANANAS-METW. 375G / 40/ 36 

KINKKU-ANANAS-METWURSTI PIZZA 

SKINKA-ANANAS-MEDVURST PIZZA 

APETIT 40X375 KI-ANA-METWPIZZA 

19059060 

TEOLLISUUSTUOTTEET 

Apetit 

3959068 - (ei arvoa) 

Tuotekuvaus: Suorakaiteen muotoinen (24,5 cm x 19,0 cm) ohutpohjainen pizzapohja. Pizzapohja on stanssattu 
kahteen yhtäsuureen osaan. Täytteenä maustettu tomaattikastike, kinkku , ananas ja meetvursti sekä 
runsaasti Edam- ja Goudajuustoa. 
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Tuotteen koostumus 

Ainesosat: 

Produkten innehåller: 

VEHNÄjauho, vesi, Edam- ja GoudaJUUSTO, sianlihavalmiste 10 % [suomalainen sianliha, vesi, stabilointiaineet 
(E1412, E450), suola, sakeuttamisaineet (E415, E407a), glukoosi, hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine 
(E250)), ananas 5 %, tomaattisose, kestomakkara 3 % [suomalainen sianliha, silava, suola, 
happamuudensäätöaine (E508), glukoosi, mausteet (valkopippuri, kardemumma), maltodekstriini, aromi, 
hapettumisenestoaine (E300), säilöntäaine (E250)), kasviöljy (rypsi, rapsi), sokeri, hiiva, suola, muunnettu 
perunatärkkelys, nostatusaine E500, mustapippuri, valkosipuli, cayennepippuri, paprika, valkopippuri, chili, 
oregano, basilika, maltodekstriini, aromit, sakeuttamisaine (E412), säilöntäaine (kaliumsorbaatti). 

VETEmjöl, vatten, Edam- och GoudaOST, grisköttprodukt 10 % [finskt griskött, vatten, stabiliseringsmedel 
(E1412, E450), sait, förtjockningsmedel (E415, E407a), glukos, antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel 
(E250)), ananas 5 %, tomatsås, hållbar korv 3 % [finskt griskött, späck, sait, surhetsreglerandemedel (E508), 
glukos, kryddor (vitpeppar, kardemumma), maltodextrin, arom, antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel 
(E250)], vegetabilisk olja (rybs, raps), socker, jäst, sait, modifierad potatisstärkelse, jäsningsmedel E500, 
svartpeppar, vitlök, cayennepeppar, paprika, vitpeppar, chili, oregano, basilika, maltodextrin, aromer, 
förtjockningsmedel (E412), konserveringsmedel (kaliumsorbat). 

LisäaineetfTllsatsämne: E250, E407a, E412, E415, E450, E500, E300, E1412, E508, E301, E202 
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Ravintosisältö 

Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100 g 

Energia/Energi 960/230 kJ/kcal 

Rasvaa/Fett 10,40 g 

josta tyydyttyneet rasvaVvarav mättat fett 3,80 g 

josta monityydyt1ymättömät rasvaVvarav fleromättat fettsyror 1,20 g 

Kolesterolia/varav kolesterol 20,00 mg 

Hiilihydraattia/Kolhydrater 23,00 g 

josta sokereita/varav sockerarter 2,50 g 

Proteiinia/Protein 10,50 g 

Ravintokuitua/Kostfiber 1,40 g 

Suola/Salt 0,80 g 

Natrium/Natrium 0,32 g 

Laktoosia/Laktos 0,00 g 

Soveltuvuus erityisruokavalioihin 

Ei sisällä munaa, Laktoositon 

Allergeenilista/EU 

Allergeeni Lähde 
Sisältää/ Saattaa 
sisältää/ Ei sisällä 

Ei pakollisesti ilm. allergeeneja 

Lupiini ja lupiinituotteet 

✓ Gluteiinia sisältävät vilja! ja viljatuotteet vehnäjauho Ei sisällä 

Kalat ja kalatuotteet 

Munat ja munatuotteet 

Pähkinä! ja pähkinätuotteet 

Maapähkinät ja maapähkinätuotteet 

✓ Maito ja maitotuoteet juusto Ei sisällä 

Laktoosi 

Rikkidioksidi ja sulfiitit 

Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet 

Selleri ja sellerituotteet 

Sinappi ja sinappituotteet 

Soijapavut ja soijatuotteet 

Nilviäiset ja nilviäistuotteet 

Äyriäiset ja äyriäistuotteet 




