
PRODUKTSPECIFIKATION 

HJÄRTTÅRTA med KÖTTBULLAR 

ART: 6081 

EAN: 735 003 091 005 7   

VIKT:1200g 

HÅLLBARHET: produktionsdag + 4 dagar 

Kylvara: (4-8 C) 

Emballage: hjärtform hårdplast 

 

HJÄRTTÅRTA med KÖTTBULLAR (ETIKETT) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 31% Hjärtformat Bröd: (VETEMJÖL, vatten, SIKTAT RÅGMJÖL, SURDEG av 
VETE, rapsolja, sirap, VETEGLUTEN, salt, jäst). 27% 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). 17% Citrusröra: (Majonnäs, rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, 
salt, förtjockningsmedel E412, E415, citronkoncentrat, färg E160a, konserveringsmedel E202, E211, 
surhetsreglerande medel E270, stabiliseringsmedel E415, E412, ananas, mandarin, konserveringsmedel E202, 
E211). 14% Köttbullar: (Griskött, nötkött, lök, vatten, potatisstärkelse, animaliskt nötprotein, potatisflingor, salt, 
glukossirap, socker, druvsocker, potatisfiber, naturlig arom, vitpeppar, jästextrakt, timjan, kryddextrakt svartpeppar, 
ingefära). 8% Rödbetssallad: (Rödbetor, Majonnäs: Rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, 
förtjockningsmedel E412, E415, konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerande medel E330, ananas, 
Konserveringsmedel E202, E211). (Persilja fryst). (Persilja). 

 

 

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

 

HJÄRTTÅRTA med KÖTTBULLAR (ORGINAL) 

Innehåller socker. INGREDIENSER:  

 

31% Hjärtformat Bröd: (VETEMJÖL, vatten, SIKTAT RÅGMJÖL, SURDEG av VETE, rapsolja, sirap, VETEGLUTEN, 
salt, jäst). 

 

27% 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). 

 



17% Citrusröra: (Majonnäs, rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel E412, E415, 

citronkoncentrat, färg E160a, konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerade medel E270, stabiliseringsmedel 

E415, E412, ananas, mandarin, konserveringsmedel E202, E211). 

 

14% Köttbullar: (Griskött, nötkött, lök, vatten, potatisstärkelse, animaliskt nötprotein, potatisflingor, salt, glukossirap, 

socker, druvsocker, potatisfiber, naturlig arom, vitpeppar, jästextrakt, timjan, kryddextrakt svartpeppar, ingefära). 

 

8% Rödbetssallad: (Rödbetor, Majonnäs: Rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel 

E412, E415, konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerande medel E330, ananas, Konserveringsmedel E202, 

E211). 

(Persilja fryst). 

(Persilja). 


