
Maruhachi Kombu Ekitai (1 ltr.) 
Yama 

Makkelijk te bereiden Kombu bouillon met een rijk aroma

EAN:
00074410214449 (CE)
08717545894514 (HE)

Artikelnummer: 102142
TM: NL

Omschrijving

Deze 50x geconcentreerde vloeibare smaakmaker op basis van kelp zorgt voor een vol smakende bouillon door simpelweg te
verdunnen met heet water.

Herkomst

Land van herkomst: Japan 

Wettelijke naam: Geconcentreerde bouillon op basis van kelp

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

water, zoetstoffen (sorbitol, maltitol), gemodificeerd zetmeel (mais, aardappel, zoete aardappel, cassave), zout,
smaakversterkers (E621, E631, E627), alcohol, kelpextract (kelpextract, zoetstoffen (sorbitol, maltitol), gemodificeerd zetmeel
(mais, aardappel, zoete aardappel, cassave), zout, alcohol)
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen ‐ pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe ‐ soja ‐ macadamianoten ‐

rogge ‐ melk ‐ selderij ‐

gerst ‐ noten ‐ mosterd ‐

haver ‐ amandelen ‐ sesam ‐

spelt ‐ hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei ‐ pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 490 / 117

Vetten 0 g

waarvan verzadigde vetzuren 0 g

Koolhydraten 26 g

waarvan suikers 0 g

Vezels 0.1 g

Eiwitten 3.2 g

Zout 15.7 g

natrium 6.2 g
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja n.v.t

Bevat conserveermiddelen Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Halal Nee n.v.t

Kosher Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t

Vegetarisch Nee n.v.t

Bereidingswijze

Dosering
Verdun met water voor gebruik. Gebruik 1 ‐ 2% naar smaak.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog / donker 4°C ‐ 25°C 12 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier droog / donker 5°C ‐ 25°C 60 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 00074410214449 ‐ Maruhachi Kombu Ekitai (1 ltr.)
Handelseenheid ‐ 08717545894514 ‐ Maruhachi Kombu Ekitai (8x1 ltr.)
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Maruhachi Kombu Ekitai (1 ltr.)

Korte naam Kombu Ekitai

EAN 00074410214449

Artikelnummer fabrikant 102142

Intrastat‐code 21041000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) pet‐fles (82mm x 82mm x 275mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 1000 ml

Netto gewicht 1250 g

Bruto gewicht 1290 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08717545894514

Artikelnummer fabrikant 102142

Verpakking (LxBxH) doos (370mm x 300mm x 225mm)

Netto gewicht 10000 g

Bruto gewicht 10608 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

8

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet ( x x 1200mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 620 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 56

Dozen per laag 14

Aantal lagen op pallet 4
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v1.5.3 prodpp867031dl2exly1ln1

Verpakkingsmateriaal

pet‐fles (82mm x 82mm x 275mm)
Polyethyleentereftalaat (PET) 0 fles
Plastic 0 dop ‐ PP&LDPE

doos (370mm x 300mm x 225mm)
Golfkarton 0

Contactgegevens

Yama Products B.V.
www.yama.nl

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐09‐21 door de producent.
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