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Vi opdaterer løbende vore emballager så mærkningen altid er i overensstemmelse med f.eks. ændret 
lovgivning eller ny opskrift. I den forbindelse kan der forekomme uoverensstemmelser mellem dette 
Produktskema og mærkning på varen.  

I disse tilfælde vil det altid være mærkningen på varen som er gældende. 

 

 

Produkt Brand Premier is  

Premier Is varenr. og varenavn 56057 Sandwich 105 ml  

 

Produktbeskrivelse Vaniljeflødeis og kakaokiks  

Ingrediensliste  Vaniljeflødeis 60% (skummetmælk, fløde (22%), sukker, 
glukosesirup, skummetmælkspulver, valleprotein 
koncentrat (af mælk), emulgator (mono- og diglycerider af 
fedtsyrer), stabilisatorer (johannesbrødkernemel, 
guargummi), naturlig aroma, naturlig Bourbon 
vaniljeekstrakt), kakaokiks 40% (hvedemel, sukker, 
vegetabilsk fedt (kokos), fedtfattig 
kakao (3%), salt, naturlig vaniljearoma, hævemidler 
(ammoniumcarbonater, natriumcarbonater)). 
 

Allergener Kan indeholde spor af æg, jordnødder, soja, mandler og 
hasselnødder.  

 

Alle direkte tilsatte allergener er markeret med fed tekst i 
ingredienslisten. 

Varebetegnelse 

Procentvis sammensætning af varen 

 

60 % vaniljeflødeis, 40 % kakaokiks  

Holdbarhed fra produktionsdato (dage) 720 Minimum holdbarhed ved levering (dage)  

Opbevaring -18°C eller koldere.  
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Næringsindhold g / 100 g g / pr stk. ( 62 ) gram RI* 
 Energi kJ 1201 744  

 kcal 286 177 9 % 

Fedt 10k 6,2 9 % 

- heraf mættede fedtsyrer 7,4 4,6 23 % 

Kulhydrat 43 27 10 % 

 - heraf sukkerarter 23 14 16 % 

Protein 5,5 3,4 7 % 

Salt 0,48 0,30 5 % 
*Referenceværdierne (RI) er beregnet for en voksen person:  
Energi 8400 kJ / 2000 kcal, fedt 70 g, mættet fedt 20 g, kulhydrat 260 g, sukker (sukkerarter) 90 g, protein 50 g, salt 6 g. 

Økologisk Nej  

Produktionsland Polen 

GMO Dette produkt er fremstillet af Premier Is - Mejerigaarden A/S og er fremstillet af 
råvarer der ikke har været udsat for nogen genetisk modificerede organismer og 
ikke indeholder en ingrediens, et tilsætningsstof eller aroma fremstillet ved hjælp 
af genetisk modificerede organismer. Ingen GM-teknikker bliver anvendt i vores 
produktion. Derfor er ingen GMO-mærkning påkrævet i henhold til de gældende 
EU-forordninger.  
Vi tillader ikke genmodificerede ingredienser i vores produkter. Derfor er vores 
politik for indkøb af råvarer, at vi sikrer, at kun non-GMO råvarer underlagt EU-
definitionerne nedenfor anvendes.  

Vi henviser til EU direktiv 2001/18, art. 2, og EU-forordning (EF) nr. 1829/2003 og 
EU-forordning (EF) nr. 1830/2003 med ændringer.  

Indhold af ingredienser af animalsk 
oprindelse. 

Alle mælkeprodukter stammer fra ko. Alle emulgatorer 
samt stabilisatorer er af vegetabilsk oprindelse. 

Indeholder palmeolie /  
palmekerneolie 

 

Palmeolie Ja  Nej  Palmekerneolie Ja  Nej 

Indhold af palmeolie: %  Indhold af palmekerneolie: % 
 

RSPO Segregated 
 

Ja  Nej  Mejerigaarden RSPO Member NO.: 9-1221-15-000-00 
 

Certfikat nr. 192379-2015-AQ-DEN-ASI 

Toldtarifnr.  
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Forbrugerenhed (1 stk. af varen) 

Nettoindhold pr. enhed (liter) 0,105 liter Salgsenheder pr. kolli (stk.) 24 stk. 

Nettovægt pr. enhed (kg) 0,062 kg Bruttovægt pr. enhed inkl. emballage (kg) 0,064 kg 

Mål på salgsenhed: højde (mm) 
 
190 mm 

dybde/længde (mm) 
 
50 mm 

bredde (mm) 
 
20 mm 

Kolli/Salgsenhed 

Nettovægt pr. kolli (kg) 1,49 kg Bruttovægt pr. kolli inkl. emballage (kg) 1,65 kg 

Mål på kolli: højde (mm) 
 
165 mm 

dybde/længde (mm) 
 
266 mm 

bredde (mm) 
 
200 mm 

Palle 

Antal lag på pallen 10 lag Antal kolli pr. lag 18 kolli 

Antal kolli pr palle 180 kolli Palletype EUR 

Nettovægt pr. palle (kg) 267,8 kg Bruttovægt pr. palle inkl. emballage (kg) 321,8 kg 

Mål på palle (mm): Højde: 
 
1800 mm 

dybde/længde: 
 
800 mm 

bredde: 
 
1200 mm 

Stregkoder 

EAN: Forbrugerenhed: 
 
5766632560576 

Kolli: 
 
5766632012303 

Palle: 
 
-- 

 
 

Andre bemærkninger 

 

 

 

 
Dette felt kan udfyldes elektronisk: 

Dette skema er 
godkendt     dato, af 

 

 
 
 


