
Producten

Productnaam Ingredienten

Thermisch behandelde gefermenteerde 
MELK, water, zonnebloemolie, azijn, 
suiker, YOGHURT (2%), gemodificeerd 
maïszetmeel, EIGEEL, zout, 
MELKEIWITTEN, geconcentreerd 
citroensap, voedingszuur (melkzuur), 
verdikkingsmiddel (xanthaangom), ui, 
antioxidant (E385), gistextract, aroma's

Product 

Sjalot (39%), zonnebloemolie, suiker, 
zout, volledig geharde raapzaadolie, 
stabilisator (E509).

Product 1 1

Verse knoflook (55%), zonnebloemolie, 
zout, kalium metabisulfaat

Product 2 2

Gember (28%), water, maltodextrine 
(maïs), alcoholazijn, zout, plantaardige 
olie (palm), suiker, citrusvezel, 
verdikkingsmiddel (xanthaangom).

Product 3 3

Zonnebloemolie, specerijen en kruiden 
(28%) (gember, knoflook, basilicum, 
citroengras, cayennepeper, anijszaad, 
steranijszaad, kaneel, venkelzaad, peper, 
kruidnagel), zout, cashewnoot (4,8%), 
smaakversterker (E621), suiker, volledig 
geharde raapzaadolie, sambal (chilipeper, 
water, zout, alcoholazijn, gemodificeerd 
zetmeel, voedingszuur (E330), stabilisator 
(E509).

Product 4 4

Zonnebloemolie, tijm (34%), zout, 
smaakversterker (E621), suiker, volledig 
geharde raapzaadolie, stabilisator (E509).

Product 5 5

Water, alcoholazijn, maltodextrine (maïs), 
zout, plantaardige olie (palm), suiker, 
kerrie (4%) (lavas, karwij, peper, 
koriander, knoflook, fenegriekzaad, foelie, 
lavaswortel, komijn, dille, ui, 
cayennepeper, kurkuma), specerijen 
(1.7%) (koriander, kurkuma, komijn, 
cayennepeper, kardemom), citrusvezel, 
glucosesiroop, ananassappoeder, 
dextrose,verdikkingsmiddel 
(xanthaangom).

Product 6 6
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Zonnebloemolie, tomatenpuree (12%), 
kruiden (basilicum (10%), oregano, 
rozemarijn, venkelzaad), zout, 
smaakversterker (E621), tomaat (3,6%), 
suiker, volledig geharde raapzaadolie, 
knoflook (2%), pijnboompitten (2%), 
sambal (chilipeper, water, zout, 
alcoholazijn, gemodificeerd zetmeel ), ui, 
natuurlijk paprika-extract, antioxidant 
(E306).

Product 7 7

Water, mosterdzaadjes, azijn (20%), zout, 
voedingszuur (citroenzuur), 
conserveermiddel (E 224).

Product 8 8

Mierikswortel (52%), water, 
zonnebloemolie, suiker, azijn, room, 
raapzaadolie, zout, gemodificeerd 
maïszetmeel, melkeiwitten, voedingszuur 
(E296), antioxidant (E224)

Product 9 9

Water, maltodextrine (maïs), alcoholazijn, 
zout, peper (7,6%) (groene peper (3,4%), 
zwarte peper (3%), roze peper (1,2%)), 
plantaardige olie (palm), suiker, 
citrusvezel, verdikkingsmiddel 
(xanthaangom).

Product 10 10

MentholvlugolieProduct 11 11

EucalyptolvlugolieProduct 12 12

Chili 61%, suiker, knoflook, zout, water, 
voedingszuren E260, E330, 
smaakversterker E261, stabilisator E415

Product 13 13

Rietsuikersiroop, waterProduct 14 14

Citroenzuur 150mg/15mlProduct 15 15

Natrii Chloridum 9mg/mlProduct 16 16

Water, alcohol, kruiden, natuurlijke 
aroma's, suiker, karamel E 150a

Product 17 17

Water, bouillonaroma, gistextract, zout, 
smaakversterkers E621, E627, 
gemodificieerd zetmeel, kleurstof : sulfiet-
amoniakkaramel, rundvleesextract

Product 18 18

Zonnebloemolie, rode wijnazijn (32%) 
(bevat SULFIET), water, acaciahoning, 
rode ui (3%), geconcentreerd sjalotsap 
(2,7%), geconcentreerd druivensap, zout, 
geconcentreerd zwarte bessensap, 
natuurlijk ui-aroma, verdikkingsmiddel 
(carrageen, xanthaangom), jalapeno 
peper. Kan selderij bevatten

Product 19 19
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Productnaam Ingredienten

Zonnebloemolie, wijnazijn 
gearomatiseerd met basilicum (wijnazijn 
(bevat SULFIET), basilicumextract), water, 
witte wijnazijn, gembersiroop (4,5%) 
(suikersiroop, water, gember), suiker, 
zout, citroenschil, geconcentreerd 
citroensap (1%), specerijen (gember 
(0,2%), paprika, jalapeno peper (0,14%), 
knoflook, cayenne peper), natuurlijke 
aroma's, verdikkingsmiddel (carrageen, 
xanthaangom), rode paprika.

Product 20 20

Zonnebloemolie, witte wijnazijn, water, 
suiker, acaciahoning, extra olijfolie 
verkregen uit eerste persing, Murcia 
geconcentreerd citroensap (2,2%), 
geconcentreerd mandarijnsap (1,5%), 
citroenschil (1,5%), verdikkingsmiddel 
(carrageen, xanthaangom), natuurlijke 
aroma's (citroen, mandarijn, sinaasappel), 
jalapenopeper.

Product 21 21
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