
PRODUKTSPECIFIKATION 

Stora buffén 

ART: 6586 

EAN: 735 003 091 448 * 

Vikt: 770 g /per 

Hållbarhet: produktionsdag + 2 dagar 

Kylvara: (4-8 C) 

Emballage: fat hårt, plast 

 

STORA BUFFÉ (ETTIKET) 

Innehåller socker. INGREDIENSER: 26% Pasta pestosallad: (Pasta DURUMVETE, vatten, marinad vatten, rapsolja, 

salt, vitvinsvinäger, äppeljuice, kryddor svartpeppar, paprika, ingefära, vitlök, chilipeppar, spiskummin, 

cayennepeppar, konserveringsmedel E202, E211, modifierad potatisstärkelse, lök, tomat, jästextrakt, paprikaextrakt, 

örter persilja, gräslök, oregano, timjan, basilika, koriander, Mozzarella bollarPastöriserad MJÖLK, salt, 

surhetsreglerande medel E330, OSTLÖPE. Pesto: Basilika, solrosolja, OST, lagrad OST: MJÖLK, salt, 

MJÖLKkoagulerande enzymer av mikrobiellt ursprung, PecorinoOST: MJÖLK, salt, löpe, potatisflingor, 

CASHEWNÖTTER, olivolja, salt, socker, vitlök, surhetsreglerande medel E270, pinjeNÖTTER, aromer. Kan innehålla 

spår av JORDNÖTTER. Oliver Kalamata urkärnade: Grekiska kalamataoliver med kärna, vatten, salt, 

konserveringsmedel E270, kan innehålla spår av NÖTTER, Torkade tomatstrimla i olja: Rehydrerade torkade tomater, 

solrosolja, salt, torkade vitlök - lök - oregano - persilja, surhetsreglerande medel: citronsyra, antioxidationsmedel: 

askorbinsyra, Rödlök). 12% Västerbottenpaj: (SKUMMJÖLK, VÄSTERBOTTENOST: pastöriserad MJÖLK, salt, 

mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel: E202, E251. potatismjöl. VETEMJÖL, ÄGGPULVER, modifierad 

stärkelse, GOUDAOST: pastöriserad KOMJÖLK, salt, syrningskultur, veg. ystenzym. Vegetabilisk olja raps, salt, 

GLUTEN, vitpeppar, mjölbehandlingsmedel: E920). 10% Kycklingspett: (Kycklinglårfilé, druvsocker, kryddor och 

kryddextrakt cayenne, chili, basilika, gurkmeja, libbsticka, oregano, paprika, peppar, persilja, rosmarin, spiskummin, 

vitlök, salt, lök, tomat, kycklingbuljong, naturlig arom). 9% Lax (Varmrökt): (LAX, Salmo salar, salt). (Vindruvor). 6% 

Rostbiff: (Innanlår av nöt, kryddor, salt, socker. Lake beredd av: Vatten, antioxidationsmedel E325, E331, E316, salt, 

stabiliseringsmedel E451, köttfond nötkött, vatten). (Honung Melon). Remouladsås: (Majonnäs: Rapsolja, vatten, 

ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, förtjockningsmedel 412, E415, konserveringsmedel E 202, E 211, surhetsreglerande 

medel E330, konserverade grönsaker, morot, vitkål, blomkål, schalottenlök, currykryddor, bockhornsklöverkryddor, 

konserveringsmedel E202, E211). Romsås: (Majonnäs, rapsolja, vatten, ättiksprit, ÄGGULA, socker, salt, 

förtjockningsmedel E412, E415, konserveringsmedel E202, E211, surhetsreglerande medel E330, STENBITSROM 

caviar vatten, rapsolja, färgämnen E160a, E120, sherry, surhetsreglerande medel E330, vatten, rödlök, lime, dill, 

gräslök, kryddor, konserveringsmedel E202, E211). (Salladsblad). (Citron). (Körsbärstomat). 

 

 

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


