
PRODUKTSPECIFIKATION 

KEBABBOMB  

ART: 6080 

EAN: 735 003 091 258 7   

VIKT: 770 g 

HÅLLBARHET: produktionsdag + 4 dagar 

Kylvara: (4-8 C) 

Emballage: pappförpackning med plastfönster 

 

 

KEBABBOMB (ETIKETT) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 32% Kebabssallad: (Majonnäs: rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, 
förtjockningsmedel E412, E415, konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerande medel E330, crèmefraiche 
LAKTOSFRI, (pastöriserad GRÄDDE, syrningskultur, grönsaker, gurka, morötter, blomkål, lök, paprika, chilisås: 
tomat, askorbinsyra, modifierad stärkelsen, kryddor, kryddextrakt, bl. a koriander, socker, konserveringsmedel E202, 
E211). 24% Hällakaka: (VETEMJÖL, vatten, socker, sirap, rapsolja, fermenterat VETEMJÖL, jäst, VETEGLUTEN, 
salt, HAVREfiber, vegetabiliskt emulgeringsmedel: mono och diglycerider av fettsyror, mono och diglyceriders mono 
och diacetylvinsyraestrar, bakpulver: hjortornssalt, maltMJÖL: KORN, MJÖLKFRI). 18% Rostbiffröra: (Majonnäs, 
rapsolja, vatten, ättikssprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel E412 E415, konserveringsmedel E202 E211, 
surhetsreglerande medel E330, grillad rostbiff av nötinnanlår, koksalt, dextros, stabiliseringsmedel E451, glukossirap, 
konserveringsmedel E262, arom, antioxidationsmedel E301, E331, kryddextrakt, hackad gurka, socker, ättika, lök, 
paprika, salt, modifierad stärkelse, SENAPSFRÖ,  konserveringsmedel kaliumsorbat, stabiliseringsmedel 
kalciumklorid, kryddor, färgämne E141, riboflavin, konserveringsmedel E202, E211). 16% Kebabkött: (Nötkött, 
fjäderfäkött, maskinurbenat kycklingkött, vatten, salt, torkade grönsaker: peppar, vitlök, SELLERI, morot, persilja, 
purjolök, socker, örter och kryddor, brödsmulor VETEMJÖL, salt, SOJAproterin, potatisstärkelse, maltodextrin, 
stabiliseringsmedel: difosfater, trifosfater, surhetsregulator: natriumacetat, natriumcitrat, lök. Kan innehålla SENAP, 
LAKTOS). (Tomat). Fefferoni. (Pepperoni, vatten. Salt, vinäger, konserveringsmedel NATRIUMDISULFIT E223, 
natriumbenzoat E211, antioxidations-medel E330, färg E101). (Persilja fryst). 

 

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

KEBABBOMB (ORIGINAL) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 

32% Kebabssallad: (Majonnäs: rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel E412, E415, 
konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerande medel E330, crèmefraiche LAKTOSFRI, (pastöriserad GRÄDDE, 
syrningskultur, grönsaker, gurka, morötter, blomkål, lök, paprika, chilisås: tomat, askorbinsyra, modifierad stärkelsen, 
kryddor, kryddextrakt, bl. a koriander, socker, konserveringsmedel E202, E211). 

 

24% Hällakaka: (VETEMJÖL, vatten, socker, sirap, rapsolja, fermenterat VETEMJÖL, jäst, VETEGLUTEN, salt, 
HAVREfiber, vegetabiliskt emulgeringsmedel: mono och diglycerider av fettsyror, mono och diglyceriders mono och 
diacetylvinsyraestrar, bakpulver: hjortornssalt, maltMJÖL: KORN, MJÖLKFRI). 

 



18% Rostbiffröra: (Majonnäs, rapsolja, vatten, ättikssprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel E412 E415, 
konserveringsmedel E202 E211, surhetsreglerande medel E330, grillad rostbiff av nötinnanlår, koksalt, dextros, 
stabiliseringsmedel E451, glukossirap, konserveringsmedel E262, arom, antioxidationsmedel E301, E331, 
kryddextrakt, hackad gurka, socker, ättika, lök, paprika, salt, modifierad stärkelse, SENAPSFRÖ,  konserveringsmedel 
kaliumsorbat, stabiliseringsmedel kalciumklorid, kryddor, färgämne E141, riboflavin, konserveringsmedel E202, E211). 

 

16% Kebabkött: (Nötkött, fjäderfäkött, maskinurbenat kycklingkött, vatten, salt, torkade grönsaker: peppar, vitlök, 
SELLERI, morot, persilja, purjolök, socker, örter och kryddor, brödsmulor VETEMJÖL, salt, SOJAproterin, 
potatisstärkelse, maltodextrin, stabiliseringsmedel: difosfater, trifosfater, surhetsregulator: natriumacetat, natriumcitrat, 
lök. Kan innehålla SENAP, LAKTOS). 

 

(Tomat). 

 

Fefferoni. (Pepperoni, vatten. Salt, vinäger, konserveringsmedel NATRIUMDISULFIT E223, natriumbenzoat E211, 
antioxidations-medel E330, färg E101). 

 

(Persilja fryst). 


