
Joppie® Original 850 ml 
Joppie® 

Joppie® Original van Elite is een heerlijke Hollandse
snacksaus die vers gemaakt wordt met alleen de allerbeste
ingrediënten.

EAN: 08713009038906 (CE) Artikelnummer: 3890
TM: NL

Omschrijving

Joppie® Original van Elite is een heerlijke Hollandse snacksaus die vers gemaakt wordt met alleen de allerbeste ingrediënten.
Bereid met uitjes, mayonaise en de lekkerste kruiden en specerijen. Joppie® Original kan je overal bij gebruiken, het smaakt op
elke snack, op frietjes, hamburgers, vis, kip en door salades. Het is dus echt een saus voor iedereen op elk moment van de dag.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Snacksaus met uitjes, suiker en zoetstof

Ingrediënten

raapolie, water, suiker, uien, voedingszuur (azijnzuur, citroenzuur, melkzuur, natriumlactaat), SCHARRELEIGEEL, gemodificeerd
maïszetmeel, TARWEzetmeel, zout, maïszetmeel, 
maltodextrine, conserveermiddelen (E202, E211), verdikkingsmiddel (E412, E415), antioxidant (E385, E392), aardappelzetmeel,
tomatenpuree, aroma (SOJA), fructosestroop, glucosestroop, TARWEbloem, kruiden, kleurstof (luteïne, E150c), erwtenvezel,
specerijen, zoetstof (acesulfaam‐K, aspartaam (bevat een bron van fenylalanine)), MOSTERDZAAD, SELDERIJ
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's o pistachenoten o

tarwe + soja + macadamianoten o

rogge o melk o selderij +

gerst o noten o mosterd +

haver o amandelen o sesam o

spelt o hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) o

khorasantarwe o walnoten o lupine o

schaaldieren o cashewnoten o weekdieren o

ei + pecannoten o

vis o paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1273 / 304

Vetten 22.8 g

waarvan verzadigde vetzuren 1.8 g

Koolhydraten 24.1 g

waarvan suikers 20.2 g

Eiwitten 1.1 g

Zout 1.3 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Vegetarisch Ja n.v.t
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend 1°C ‐ 7°C 150 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend 90 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Voor gebruik seal onder dop verwijderen.

Bewaarinstructies op etiket Gekoeld bewaren bij: 1‐7ºC

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08713009038906 ‐ Joppie® Original 850 ml
Handelseenheid ‐ 08713009038913 ‐ Joppie® Original 6x850 ml
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Joppie® Original 850 ml

Korte naam Joppie® Original 850 ml

EAN 08713009038906

Artikelnummer fabrikant 3890

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) fles (75mm x 75mm x 247mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 850 ml

Netto gewicht 850 g

Bruto gewicht 915 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08713009038913

Artikelnummer fabrikant 3891

Verpakking (LxBxH) box (222mm x 150mm x 260mm)

Netto gewicht 5100 g

Bruto gewicht 5630 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 170.4cm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 869.5 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 150

Dozen per laag 25

Aantal lagen op pallet 6
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Verpakkingsmateriaal

fles (75mm x 75mm x 247mm)
Plastic 65 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

box (222mm x 150mm x 260mm)
Golfkarton 530 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

Contactgegevens

Elite B.V.
Postbus 121, 7160 AC Neede

Consumenten service
www.joppie.nl
0545‐294961

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐05‐24 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
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