
 

 

 

 

 

 

Version Dato: 03-10-2020 Version nr. 1 1 

 

Produktdatablad 
 
Produktnavn:  Organic Crisp Bread Sesam.  
Varenummer:  03181. 
Nettovægt:   200 g. 
Pakning:   Papir med nordisk design og tekst. 
 
Produktbeskrivelse 
Madame Butterfly serien. Tynde, sprøde knækbrød med sesamfrø, fyldig smag af rug og 
nøddeagtigt pift fra sesam.  
 
Ingredienser 
86% fuldkornsrugmel*, 9% sesamfrø*, havsalt. 
 
*= økologisk. 
Kan indeholde spor af hvede, byg, havre, spelt, æg, soja, mælk, hasselnødder og mandler. 
 
Næringsindhold pr 100 g 
Næringsindhold   pr. 100 g 
Energi     1566 kJ (373 kcal) 
Fedt        6,3 g 
Heraf mættede fedtsyrer       1,0 g 
Kulhydrat         61 g 
Heraf sukkerarter       1,1 g 
Kostfibre      14,3 g 
Protein         11 g 
Salt        1,3 g 
 
Holdbarhed 
12 måneder. 
 
Opbevaring 
Opbevares tørt og ikke for varmt.  
 
Sensoriske egenskaber 
Aroma: Duft af rug og ristet sesam. 
Smag: Rund og blid smag af rug med hint af ristet sesam. 
Tekstur: Sprød og homogen med enkelte knasende sesamfrø. 
Udseende: Beige, rektangulære tynde stykker med lette fordybninger og drys med mørkere 

nuance sesam. 
 
Kemiske egenskaber 
Da der udelukkende anvendes økologiske råvarer i produktionen og vi indhenter garantier fra 
vores leverandører, vurderes der 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 
Total              <5000   cfu/g 
Gærarter/skimmel               <400   cfu/g 
Enterobacteriaceae                  <10   cfu/g  
Listeria Monocytegenes               <100   cfu/g 
Staphylococcus aureus                 <10   cfu/g  
Salmonella       Ingen spor  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 
 

EU Økologi         
 

Nøglehulsmærket   
 

Fuldkornslogoet      
 

Debio                     
 
Forventet anvendelse 
Nydes som morgenmad eller mellemmåltid med smør, ost, pålæg, marmelade, pålægschokolade 
mv.  
 
Tilberedning 
Ingen. Produktet er spiseklart. 
 
Ændringer 
Ingen, version 1. 
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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    

 

 

 
 
 
 

                                                          


