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Avocado tern

Acocado i tern er gode i salater, kan også blendes 
i en juice. Smagfuld og sund.

Ingredienser
Hass Avocado (97%), vand, salt, antioxidant (E304), surhedsregule-
rende middel (E330).

Allergener

Næringsindhold  ................ pr. 100 g
Energi  ......................................... 715 kJ / 171 kcal
Fedt  ............................................ 17 g
- heraf mættede fedtsyrer . 4,2 g
Kulhydrat  .................................. 2,6g
-heraf sukkerarter  ................ 0,5 g
Kostfibre  ................................... 5,1 g
Protein  ....................................... 1,4 g
Salt ............................................... 0,15 g

Tilberedning
Det optøede produkt opbevares på køl ved max +5°C (max 9 timer). 
Opbevares tildækket efter åbning i køleskab ved max +5°C, og an-
vendes indenfor 4 timer.

Opbevaring
Opbevares ved højst -18°C. 
Må ikke nedfryses igen efter optøning.

Holdbarhed
24 måneder.

Basisenhed
Nettovægt: ................................ 400 g
Bruttovægt: .............................. 430 g
Højde: .......................................... 10 mm
Bredde: ....................................... 190 mm
Længde: ..................................... 295 mm
EAN nr: ....................................... 5060332470914

Karton
Antal enheder: ......................... 12 poser
Nettovægt: ................................ 4800 kg
Bruttovægt: .............................. 5160 g
Længde: ..................................... 400 mm
Bredde: ....................................... 300 mm
Højde: .......................................... 130 mm
EAN nr: ....................................... 5060332470907

Palle, EUR
Antal karton pr. palle: ............ 56
Antal lag pr. palle: ................... 7
Bruttovægt: .............................. 314 kg
Højde: .......................................... 1055 mm

Produktionen overvåges nøje for at 
levere ens kvalitet af vores produkter 
hver eneste gang. Nogle faser er højt 
mekaniseret, og andre faser foregår 
altid ved håndkraft.

Ensartet kvalitet
Vores produkter er løsfrosne (IQF), hvil-
ket gør det nemt og hurtigt at optø. Du 
kan tage præcis den mængde op, som 
du skal bruge, og undgår derfor også 
madspild.

Hurtig tilberedning
Produktionen på vores fabrikker er 100% 
integreret, fra dyrkningen af foderet 
over opdræt til slagteri og produktion - 
og dermed nøje kontrolleret i alle faser.
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