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MÄRKESNAMN:

CERTIFIERING:

PRODUKTNAMN:

FSSC 22000

Nothing F!SHY

Panerad burgare

KONTROLLORGANET:
ControlCert Skandinavien AB

Artikel #
505

Produktlinje: Fryst vegansk Foodservice
Produktbeskrivning: 110 g ströbrödpanerad vegansk F!SH hamburgare. Denna produkt är utformad för
snabbmatsmenyer, hamburgerrestauranger och som ett unikt tillägg till restaurang- och hotellmenyer och
mycket mer, det är bara din fantasi som sätter gränser.

ORGANOLEPTISKA EGENSKAPER
En aptitretande krispig burgare. Ljusbrun i färgen
med en chunky brödsmulbeläggning. En väl avvägd
arom av vit fisk. Vid första tuggan upplever ni först
en trevlig doft av fisk, och sedan känslan av att äta
en mjuk vit fisk panerad produkt. F!SHY
konsistensen ger en perfekt textur i varje tugga
och brödsmulorna är mycket krispiga. Visuellt ser
innehållet i burgaren ut på samma sätt som vad ni
kan förvänta er av en vit fiskprodukt, med små och
medium-stora lameller av F!SH. Det är möjligt att
separera flingorna som man kan med en riktig
fiskprodukt, eftersom produktens konsistens inte
är särskilt tät. Luktsinne, smak och syn säger
konsumenten att detta är en välbekant fiskprodukt
men faktiskt är helt vegansk. Eftersmaken är en
mild fisksensation som känns väldigt realistisk, och
inte alls syntetisk eller obehaglig.
DET FINNS INGA ANIMALISKA INGREDIENSER I
DENNA PRODUKT.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
HAMBURGARE
DIAMETER
BURGER TJOCKLEK
BITVIKT

100 mm.

PAKETLÄNGD
PAKETHÖJD
PAKETBREDD

390 mm
125 mm
192 mm

PAKETETS NETTOVIKT
Nej. BITAR PER PAKET

3 kg
Ca 27

Fysiskt tillstånd: Djupfryst produkt
Produktions- och förpackningsplats:
Vegofood AB, Lädergatan 3, SE- 272 36 Simrishamn, Sweden

21 mm
110 g

www.nothingfishy.se
Verkställande direktör:
Ola Secher
+46 70 623 24 66
Ola@nothingfishy.se

Verksamhetschef:
Jared Christensen
+ 46 73 600 46 60
jared@nothingfishy.se

Nothing F!SHY försäljning, marknadsföring och huvudkontor:
Vadensjövägen 109, 261 91, Landskrona, Sverige

INFORMATION TILL KONSUMENTER:
Ingredienser: Vatten, panerad beläggning (vetemjöl, salt, jäst, paprika), rapsolja, vetemjöl, vetestärkelse,
veteprotein, förtjockningsmedel: natriumalginat, förtjockningsmedel: kalciumsulfat, citrusfibrer, salt,
modifierad vetestärkelse, naturliga smaker, jästextrakt, förtjockningsmedel: metylcellulosa, alg-olja
(schizochytrium sp., antioxidant: tokoferolrikt extrakt, ascorbyl palmitat), mineraler (selinium, järn),
maltodextrin.
GMO: frånvarande
Produktionsmetod och ingrediensbeskrivning: En blandning av torra ingredienser, vatten och olja blandas i
en unik process och pressas sedan till nuggets. Nuggets är belagda i brödsmulor och sedan förfriterade,
därefter individuellt djupfrysta på mycket kort tid och förpackade i 3 kg kartonger.
Förberedelse:
Produkt som ska tillagas helt till en inre temperatur på 75°C före konsumtion. Genomsnittlig tillagningstid:
4-5 minuter i en fritös , i industriell kombiugn: förvalt panerad-fiskprogram 5-7 min (Rational)/ 190°-220°C
10% ånga 6-8 min, eller 6-7 minuter i stekpanna eller stekbord.
Allergener: Vete

METOD FÖR BEVARANDE
FRYST LAGRING
(-18°C) se hållbarhet tryckt på
packningen;

Minsta lagringstid:
18 månader (se hållbarhetsinformation på förpackningen)
Transport- och distributionslagring:
Max -18°C

NÄRINGSFAKTA
Per 100 g
Kcal 247
Kj 1032
19 g
1,3 g
12 g
1,1 g

ENERGI
FETT
varav mättade fettsyror
KOLHYDRATER
varav sockerarter

2,3 g

FIBER

3,5 g
1,3 g

PROTEIN
SALT

FÖRPACKNING OCH EPAL

Orderenhet/Distributionsenhet (DU)
Yttre
Innerförpackningsmaterial
förpackningsmaterial

Kartong

Plastpåse

FSC-mix 70%

HDPE 100%

Nettovikt
gram

Bruttovikt
fall gram

Fodral
(L*W*H)
mm

Streckkod/GTIN

3 000

3 183

390 ×
192 ×
125

07350121465015

Lastpall
Streckkodspallar

DU per
lager

Antal
lager

DU
per
pall

Pallhöjd
(inkl pall
(150
mm))

Pallens
nettovikt(gram)

Palletgross
vikt inkl pall
(gram)

Typ av
lastpallar

87350121465011

12

8

96

1170

288 000

331 500

HT
Europallet

Pallen är insvept i plast/inget hörnskydd

