Sherryvinäger 375 ml
Sherry och sherryvinäger görs enligt den så kallade solerametoden. Detta innebär att sherry alltid är en blandning av vin av olika ålder.
Tunnorna som vinet lagras i ligger i rader ovanpå varandra, så kallade criadera. Den tunna som är längst ner är den äldsta,
soleratunnan, och det är härifrån vinet tappas på flaska. Då vin tas ur soleratunnan fylls samma mängd på ur tunnan ovanför och så
vidare. På samma sätt tillverkas vår sherryvinäger och lagras. En fantastisk smaksättare till bl.a. lamm, vilt, fisk, ostron och vinägretter.

Instruktion

Artikelnummer

11405

Artikelnamn
Artikeltyp
Total hållbarhet, dagar
Minsta hållbarhet lev, dagar
Enhet
Ekologiskt ID
Varumärke
Tillverkare
Ursprungsland
Tillverkningsland

Sherryvinäger 375 ml
kolonial
N/A
N/A
Styck
N/A
Solera 77

Sherry och sherryvinäger görs enligt den så kallade
solerametoden. Detta innebär att sherry alltid är en
blandning av vin av olika ålder. Tunnorna som vinet lagras
i ligger i rader ovanpå varandra, så kallade criadera. Den
tunna som är längst ner är den äldsta, soleratunnan, och
det är härifrån vinet tappas på flaska. Då vin tas ur
soleratunnan fylls samma mängd på ur tunnan ovanför
och så vidare. På samma sätt tillverkas vår sherryvinäger
och lagras. En fantastisk smaksättare till bl.a. lamm, vilt,
fisk, ostron och vinägretter. Förvaras torrt, mörkt och svalt.

Videsan
Spanien
Spanien

Tullstatistiskt nummer

22090011
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Artikelinformation

Ingredienser

Artikelinformation basnivå

EAN
Förpackningstyp

8437012245075
Flaska

Artikelbredd, mm
Artikeldjup, mm

55
55

Artikelhöjd, mm
Nettovolym, ml

240
375

Bruttovolym, ml
Nettovikt, gram

N/A
375

Bruttovikt, gram
Avrunnen vikt, gram

775
N/A

Sherryvinäger, konserveringsmedel: KALIUMDISULFIT
(E224), färgämne: E150d.

Artikelinformation mellannivå

GTIN
Transportförpackning
Förpackningstyp

84370122450123
12x375 ml
Kartong

Förpackningsbredd, mm

280

Förpackningsdjup, mm
Förpackningshöjd, mm

210
260

Nettovikt, gram

4 500

Bruttovikt, gram

9 630

Artikelinformation toppnivå

EAN
Antal mellannivå per lav
Antal lav per pall

84370122450130
14
4

Antal mellannivå per pall

56

Pallbredd, mm
Palldjup, mm

800
1 200

Pallhöjd, mm

1 190

Nettovikt, gram

252 000

Bruttovikt, gram

564 280

Energivärde, kcal
Energivärde, kj

22
92

Fett, gram

0,06

Varav mättat fett, gram

0,06

Kolhydrater, gram
Varav sockerarter, gram

0,13
0,13

Protein, gram

0,13

Salt, gram

?

Notera: Werners Gourmetservice har ambitionen att alltid ge dig rätt information.
Förändringar i produktens innehåll kan ske över tid och vi ber dig därför kontrollera
informationen på produktens förpackning före användning.
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Näringsdeklaration per 100 gram

