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PRODUKTSPECIFIKATION 

LYXLANDGÅNG  

ART: 6010 

EAN: 735 003 091 122 1   

Vikt: 470g 

Hållbarhet: produktionsdag + 3 dagar 

Kylvara: (4-8 C) 

Emballage: landgångsform, hårdplast 

 

LYXLANDGÅNG (Etikett) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 13% Landgång bröd: (VETEmjöl, vatten, durumVETEmjöl, RÅGsurdeg, rapsolja, 
salt, jäst, VETEgluten.). 13% Räkor: (RÄKA, lake: salt, vatten. Konserveringsmedel: E202 E211, antioxidant: E330). 
9% Mimosasallad: (Majonnäs: rapsolja, vatten, ÄGGULA, vinättika, SENAPSFRÖ, socker, salt, kryddor: jästextrakt, 
socker, chili. Stabiliseringsmedel: E415, E412. Konserveringsmedel: E202, E211. Fruktcocktail: vatten, persika, 
päron, socker, ananas, vindruva, körsbär, surhetsreglerande medel: E330. Ananas: ananas, ananasjuice, 
surhetsreglerande medel: E330. Mandarin: mandarin, vatten, socker, surhetsreglerande medel: E330. 

Konserveringsmedel: E202, E211. Citronsaft: citronjuice, konserveringsmedel: kaliumsulfit: E224). Remouladsås: 

(Majonnäs, Svensk pressad rapsolja, vatten, ÄGGULA, socker, GULT SENAPSFRÖ, ättika, salt, surhetsreglerande 

medel: E270 E330, kryddor, stabiliseringsmedel: E412 E415, konserverade grönsaker: morot, vitkål, blomkål, 
charlottenlök, currykryddor, BOCKHORNSKLÖVER, kryddor, konserveringsmedel: E202 E211). 7% Majonnäs: 
(Svensk pressad rapsolja, vatten, ÄGGULA, socker, GULT SENAPSFRÖ, ättika, salt, surhetsreglerande medel: E270 
E330, kryddor, stabiliseringsmedel: E415 E412). 6% Rostbiff: (Innanlår av nöt, kryddor, salt, Lake beredd av: Vatten, 
antioxidationsmedel: E325 E331, salt, stabiliseringsmedel: E451, köttfond: nötkött, vatten). 6% Kallröktlax: (LAXFILÉ, 
salt, rök). ÄGG: (ÄGG från frigående höns inomhus, lag: vatten, salt, surhetsreglerande medel: citronsyra, ättikssyra, 
mjölksyra). Rökt Skinka skivad: (Skinka från gris, vatten, potatisstärkelse, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel: E450. 
Animaliskt protein (från gris), antioxidationsmedel: E301. Grönsaksbuljong, konserveringsmedel: E250. Rökarom. 
(ursprung griskött: Sverige). (Gurka). Brieost: (Pastöriserad KOMJÖLK, salt, mjölksyra-kultur, ystenzym, mögelkultur). 

Pickles: (Gurka, Morötter, blomkål och lök i lag av vatten, socker, ättika, salt, SENAPSFRÖ, kryddextrakt: bl.a. koriander, 
konserveringsmedel: kaliumsorbat och arom). (Körsbärstomat, Salladsblad). Lätt & Lagom: (Vatten, Rapsolja, 

Vegetabiliskt fett: sheaolja, kokosolja. KÄRNMJÖLK, modifierad stärkelse, SMÖROLJA, mjölksyrakultur, salt, 
emulgeringsmedel: mono- och diglycerider av veg. Fett, konserveringsmedel: kaliumsorbat, surhetsreglerande medel: 
mjölksyra, natriumcitrat, citronsyra. Arom, färgämne: betakaroten, vitamin A och D). (Citron). Hovmästarsås: (SENAP: 
Svensk pressad rapsolja, vatten, vinäger, socker, dill). Rostad lök: (Lök, Palmolja, VETEMJÖL: GLUTEN, salt). (Dill, 

Bladpersilja). *Spårbar och hållbart certifierad palmolja. 
 

!!! Medföljande etikett med produkten är alltid gällande!!! 

  


