
WHITEPRO™ 
PROTEIN SUPPLEMENT 
whitePRO™ er et helt nytt produkt basert på 100 % ren 
eggehvite. Eggehviten er varmebehandlet og kan oppbe-
vares ved stuetemperatur i minimum 90 dager. Produk-
tet er helt uten konserveringsmidler og tilsetningsstoffer 
– utelukkende ren eggehvite!

whitePRO™ er lett å bruke i mer 
proteinholdig mat eksempelvis i 
pannekaker, smoothies, milk-
shakes, fettfattige omeletter og 
eggerøre. Eggehvitens piske- og 
bindeevne kan være begrenset.  

whitePRO™ er et eksemplarisk 
protein supplement til en nor-
mal diett. Produktet er rettet mot 
blant annet seriøse sportsutøve-
re og kunder med fokus på diet, 

helste og trening, og som bryr seg om et riktig nærings-
messige matinntak. 

whitePRO™
•  100 % ren eggehvite
• Tilgjengelig fra organisk, frittgående eller bur egg
• Stabil oppbevaring 
• Holdbarhet: 90 dager
• Oppbevaring: Rom temperatur
• Inneholder alle grener av amino syrer (BCAA) 
• Clean label 
• Uten tilsatt konserveringsmidler
• Uten tilsatt tilsetningsstoffer
• Fettfri
• Sukkerfri

AMBIENT
EGG 

WHITES

WHITEPRO™
CAGE-FREE 

900205
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Enhet:      
1 kg pr. dunk
Høyde 196 mm
Bruttovekt 1,061 kg

Kolli: 
2 x 3 dunke 
D70 x B95 x H196 mm
Bruttovekt 6,46 kg

Varenr. 900205
whitePRO™ protein supplement
Pasteurisert cage-free eggehviter
EAN nr. 5701607585789 
EDI nr. 5701607214627 

Et protein supplement til den daglige 
diet. For protein pannekaker, milkshakes, 
eggerøre etc.

Pasteurisert cage-free eggehviter  
(100 %)
1 kg tilsvarer eggehvite fra 33 egg

Produsert i Danmark
Basert på EU egg

OPPRINNELSESLAND

PRODUKTDATA

BRUKSOMRÅDE

INGREDIENTS

EMBALLASJE

WHITEPRO™ 
NEUTRAL SMAK

Oppbevaring: Rom temperatur 
Oppbevaring etter åpning: Maks. 5 °C
Holdbarhet før åpning: 90 dager
Holdbarhet etter åpning: 2 dager
Oppbevaringstid ved levering: 80 dager

HOLDBARHET

Egg

ALLERGENER

Pr. 100 g
Energi  187 kJ/45 kcal
Fett 0 g
hvorav mettede fettsyrer  0 g
Karbohydrat  1 g
hvorav sukkerarter  0 g
Protein  10 g
Salt  0,4 g

NÆRINGSINNHOLD

Kjemiske analyser:
Tørrstoffinnhold    11 +/- 0,7

Bakteriologiske analyser:
Totalkim <25.000
Enterobacteriaceae <10
Listeria monocytogenes Neg
Salmonella Neg

ANALYSER

LOGISTIKK

NO | V001
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40” container Lastebil

Dimensjon paller

H x B x D mm 1360 x 800 x 1200 1360 x 800 x 1200

Vekt paller

684 kg nettovekt

762 kg bruttovekt

684 kg nettovekt

762 kg bruttovekt

Kolli pr. pallelag 19 19

Kolli pr. palle 114 114

Full last

23 paller x 114 kolli 

 x 6 dunke = 15.732 enheter

33 paller x 114 kolli 

 x 6 dunke = 22.572 enheter
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