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Produktdatablad 
Produktnavn:          Double Cocoa Granola. 
Varenummer:                60040. 
Nettovægt:                  350 g. 
Pakning:   Glas med metallåg og etiket.  
 
Produktbeskrivelse 
Sprøde, mørke havregrynsflager ristet med honning og kakao blandet med knuste kakaobønner, 
hele nødder, kerner, frø og stykker af tørret frugt. 
 
Ingredienser 
36 % glutenfri grovvalsede havregryn*, græskarkerner*, hakkede dadler*, 7 % honning*, 
solsikkekerner*, boghvedekerner*, ristede mandler*, vand, ristede hasselnødder*, quinoafrø*, 2 
% kakaopulver, 1,2 % knuste kakaobønner*, solsikkeolie*, olivenolie*, salt. 
 
* = økologisk 
Kan indeholde spor af jordnødder. 
 
Næringsindhold pr 100 g 
Næringsindhold  pr. 100 g 
Energi    1674 kJ  (401 kcal) 
Fedt         20 g 
Heraf mættede fedtsyrer          3,0 g 
Kulhydrat         38 g 
Heraf sukkerarter        12 g 
Fibre        8,4 g 
Protein         13 g  
Salt      0,23 g 
 
Holdbarhed 
9 måneder fra produktionsdato. 
 
Opbevaring 
Tørt og ikke for varmt – i tætlukket emballage. 
 
Sensoriske egenskaber 
Aroma:  Duft af kakao og ristede hasselnødder. 
Smag:  Svagt sødlig med bitter fylde af kakao og umami fra nødder og kerner. 
Tekstur:  Varierede størrelser af havre-kakao-granola blandet med hele kerner og nødder. 
Udseende:  Brun, rustik blanding med hele beige hasselnødder, hele mandler og grønne 

græskarkerner. 
 
Kemiske egenskaber 
Der benyttes udelukkende økologiske råvarer i produktionen og vores leverandører garanterer at 
pesticid-niveauet er under det tilladte niveau. Der vurderes derfor ikke at være risiko for pesticider i 
produktet. Der er ikke noteret yderligere kemiske egenskaber for produktet. 
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Mikrobiologiske egenskaber 
Mikroorganisme Grænseværdi Enhed 
E. Coli                     <1   Cfu/g 
Gærarter                 <100   Cfu/g 
Mug/skimmel                               <100    Cfu/g 
Salmonella    Ingen spor af   I 25 g 
 
Genmodificerede organismer (GMO) 
Det er Food Solutions’ politik ikke at have genmodificerede organismer i produktionen. Der bruges 
ikke genmodificerede råvarer, og produkterne hverken indeholder eller består af genmodificerede 
organismer. Vores leverandører garanterer ligeledes, at deres produkter er GMO fri. 
 
Mærker og logoer 
 

Dansk Økologi   
 

EU Økologi  
 

Glutenfri  
 
Forventet anvendelse 
Forventes anvendt som topping på skyr, yoghurt, grød eller is eller som mysli med mælk. 
 
Tilberedning 
Produktet er spiseklart og kræver ikke yderligere tilberedning. 
 
Ændringer 
10-01-2020: Indsættelse af allergener, kemiske- og mikrobiologiske egenskaber. 
 

Uden logo 
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Allergener 
 

Allergener Indeholder 
ikke 

Indeholder Kan indeholde 
spor af 

Ukendt 

Hvede X    

Rug X    

Byg X    

Havre  X   

Spelt X    

Kamut X    

Krebsdyr og produkter heraf X    

Æg og produkter heraf X    

Fisk og produkter heraf X    

Jordnødder og produkter heraf   X  

Soja og produkter heraf X    

Mælk og produkter heraf X    

Nødder:     

- Mandler  X   

- Hasselnødder  X   

- Valnødder X    

- Cashewnødder X    

- Pekannødder X    

- Paranødder X    

- Pistacienødder X    

- Queenslandnødder X    

Selleri og produkter heraf X    

Sennep og produkter heraf X    

Sesamfrø og produkter heraf X    

Svovldioxid og sulfitter > 10 mg/kg eller 
10 mg/liter samlet SO2 

X    

Lupin og produkter heraf X    

Bløddyr og produkter heraf X    

 
 
 
 
 

                                                          


