
LEKRE, VELSMAKENDE  
GOURMET OMELETTER
Disse lekre velsmakende omeletter fås i en alminnelig, 
laktosefri eller usaltet variant. De forskjellige varian-
ter gjør, at du kan tilby lekre omeletter til gjester med 
forskjellige behov og smaksløker – enkelt og raskt.

Omeletter i lange baner på nesten ingen tid
• Tidsbesparende
• Tin og server
• Ensformig farge, smak og form
• Forskjellige varianter
• Saftige og velsmakende
• Naturlig eggesmak

Naturlig kvalitetsprodukt
• Uten tilsatt farge
• Uten tilsatt smaksstoffer
• Uten tilsatt smaksforsterker
• Uten tilsatt konserveringsmidler

Lett og rask tilberedning
• Mikrobølgeovn: Tildekkes og oppvarmes ca.  

6 minutter ved 700 W, tint ca. 2 minutter
• Damp ovn: Tildekkes og oppvarmes ca. 10 minutter 

ved 160 °C og 80 % fuktighet, tint ca. 5 minutter

Produktet er laget av egg fra  
frittgående høns, men kan 
eventuelt tilbys i en økologisk  
variant. Kontakt DAVA Foods  
for mer informasjon.
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Enhet:      
90 g omelett, diameter 13 cm

Kolli: 
50 stk. x 90 omeletter 
HDPE foldet pose i pappkasse
D400 x B300 x H108 mm
Vekt: Netto | brutto: 4,5 kg | 4,9 kg 

Varenr. 9701002  
Gourmet omelett naturell
Dypfryst
Produsert av egg fra frittgående høns 
EAN nr. 5701607586090
EDI nr. 5701607214894

Brukes til frokost, lunsj, som topping 
eller som en snack.

Friske egg fra frittgående høns, melk, 
salt, solsikkeolje, fortykningsmiddel: 
xanthan, surhetsregulerende middel: 
sitronsyre

Produsert i Tyskland
Basert på EU egg

OPPRINNELSESLAND

PRODUKTDATA
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EMBALLASJE

LOGISTIKK

GOURMET OMELETT
NATURELL

Oppbevaring: På frys ved -18 °C
Holdbarhet: 12 måneder 
Minimum holdbarhet ved levering: 
9 måneder

HOLDBARHET

Egg, melk

ALLERGENER

Pr. 100 g ca.
Energi  489 kJ/117 kcal
Fett  8,1 g
herav mettede fettsyrer 2,3 g
Karbohydrat  1,8 g
herav sukkerarter 0,9 g
Protein  9,5 g
Salt 0,4 g

NÆRINGSINNHOLD

Bakteriologiske analyser:
Enterobacteriaceae <100 KBE/g 
Salmonella Neg

ANALYSE
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Lastebil

Dimensjon paller

D x W x B mm 1200 x 800 x 1450

Vekt paller

432 kg nettovekt

490 kg bruttovekt

Kolli pr. pallelag 8

Kolli pr. palle 96

Full last

33 paller x 96 kolli x 50 stk.  

= 158.400 enheter

NO | V001


