
PRODUKTSPECIFIKATION 

HJÄRTBAKELSE med KÖTTBULLAR 

ART: 6082 

EAN: 735 003 091 006 4   

Vikt: 440 g   

Hållbarhet: produktionsdag + 3 dagar  

Kylvara: (4-8 C) 

Emballage: Pappersform 

 

HJÄRTBAKELSE med köttbullar (ETTIKET) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 33% 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). 19%Rostbröd med fullkorn: (Vatten, VETEMJÖL, fullkornsVETEMJÖL, 
Klippt fullkornsRÅG, siktat RÅGmjöl, surdeg på fullkornsRÅG och VETE, VETEGLUTEN, solrosfrö, rapsolja, malt av 
KORN, socker, jäst, salt). 18% 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). 18% Köttbullar: 
(Griskött, nötkött, lök, vatten, potatisstärkelse, animaliskt nötprotein, potatisflingor, salt, glukossirap, socker, 
druvsocker, potatisfiber, naturlig arom, vitpeppar, jästextrakt, timjan, kryddextrakt svartpeppar, ingefära). 9% 
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!!! 

 

HJÄRTBAKELSE med köttbullar (ORIGINAL) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 

 
33% 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). 

 

19%Rostbröd med fullkorn: (Vatten, VETEMJÖL, fullkornsVETEMJÖL, Klippt fullkornsRÅG, siktat RÅGmjöl, 

surdeg på fullkornsRÅG och VETE, VETEGLUTEN, solrosfrö, rapsolja, malt av KORN, socker, jäst, salt). 

 



18% 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). 

 

18% Köttbullar: (Griskött, nötkött, lök, vatten, potatisstärkelse, animaliskt nötprotein, potatisflingor, salt, glukossirap, 
socker, druvsocker, potatisfiber, naturlig arom, vitpeppar, jästextrakt, timjan, kryddextrakt svartpeppar, ingefära). 

 

9% 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). 

    


