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27267 SPERZIEBONEN HEEL EXT.GAAR600G (93%)sperziebonen, water, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gemodificeerd 

maïszetmeel, stabilisator: natriumbicarbonaten, zout, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, 

emulgator: E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), nootmuskaat, witte peper.

27643 HAMLAP/BLOEMK/AARD GLV LV 540G 31% aardappelen, 28% bloemkool, 15% hamlap (95% varkensvlees, varkenseiwit, water, gedroogde glucosestroop, zout, dextrose, 

stabilisatoren: carrageen, E450, kleurstof: karamel), water, champignons, ui, <1% groene paprika, <1% rode paprika, tomaat, 

gemodificeerd maïszetmeel, zout, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), knoflook, cognac, wodka,  specerijen, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), SOJABONEN, fructose-glucosestroop, aroma (SOJA), (natuur) azijn, suiker, extract 

van specerijen en kruiden (SELDERIJ),  glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, citroenvezel, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), MOSTERDZAAD, smaakversterkers: 

mononatriumglutamaat, E631, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, emulgator: E473, kleurstof: karamel.

27664 OMELET/TUINB./KRIEL GM Z- 570G 25% tuinbonen, 24% aardappelen, 16% OMELET (63% KIPPENEI (vrije uitloop), MELK, water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 

maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle 

MELK, plantaardige olie (olijf, zonnebloem, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, raapzaad (gedeeltelijk gehard)), 

3% ui, KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, citroensap, knoflook, suiker, sjalotten, groentepoeder (paprika, 

knoflook, ui), <1% tijm, zout, kruiden, aroma (maïs, EI, wortel), boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, citroenvezel, glucosestroop, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, emulgatoren: 

E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen.

27665 LAMSBURGER/KOOLRABI/ROSTI 480G 35% koolrabi, 27% rosti aardappelen (88% aardappelen, plantaardige olie (palm), gejodeerd zout, aardappelzetmeel, dextrose, 

groentepoeder (ui)), 17% lamskofta (41% rundvlees, 35% lamsvlees, TARWEBLOEM, plantaardige olie (raapzaad), ui, getextureerde 

SOJABLOEM, knoflook, tomaat, HEELEI, zout, kruiden (koriander), specerijen, gist, emulgator: E450, stabilisator: E450, kleurstof: 

karamel), water, (natuur)azijn, 1% champignons, tomaat, suiker, augurk, <1% groene paprika, <1% rode paprika, ui, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), <1% Provençaalse kruiden (basilicum, 

oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), <1% peterselie, specerijen, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), extract 

van specerijen en kruiden (SELDERIJ), natuurlijk aroma (MOSTERD), glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, boteraroma (MELK), emulgator: E472c, zoetstof: sacharinen, kleurstoffen: E101, carotenen, karamel.

27666 PROV.VOLK.PASTASCH.+KIP   500G 31% volkoren spaghetti (TARWEGRIES), 15% kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout), 9% tomaat, water, 4% 

tuinerwten, 4% maïs, tomatensap, 3% prei, 3% venkel, 3% champignon, 3% waspeen, 2% groene olijven, 1% rode paprika, <1% 

kappertjes, <1% ui, sjalotten, zout, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd 

maïszetmeel, natuurlijk aroma, suiker, specerijen, kruiden, knoflook, <1% peterselie, glucosestroop, dextrose, azijn, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), citroenvezel, verdikkingsmiddel: calciumchloride, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, kleurstof: carotenen.



27668 PROV.VOLK.PASTASCH.+KIP Z-500G 31% volkoren spaghetti (TARWEGRIES), 15% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen 

(koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), 

stabilisator: carrageen), water, 10% tomaat, tomatensap, 4% tuinerwten, 4% maïs, 3% prei, 3% venkel, 3% champignon, 3% 

waspeen, 1% rode paprika, <1% groene olijven, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), <1% ui, 

sjalotten, gemodificeerd maïszetmeel, <1% kappertjes, knoflook, <1% peterselie, suiker, kruiden, specerijen, <1% Provençaalse 

kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), azijn, citroenvezel, zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, 

dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

verdikkingsmiddel: calciumchloride, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: 

carotenen.

28429 PREISAUS GROOTV water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), (15%)prei, room(KARNEMELK, plantaardige olie (palm (gedeeltelijk 

gehard), kokos), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E473, mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN, 

KARNEMELKPOEDER, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel), gemodificeerd maïszetmeel, citroensap 

(citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), 

plantaardige olie (raapzaad), specerijen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), 

witte peper, laurier.

28434 NIEUWPOORTS VISPAN 6 PERS water, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd 

maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), (10%)koolvis (VIS), 

(10%)pangasiusfilet(pangasius (VIS), water, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), (10%)zalmfilet (VIS), (10%)kabeljauw (VIS), 

winterpeen, prei, ui, venkel (venkel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige 

olie (raapzaad), specerijen), MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), plantaardige olie 

(zonnebloem), bosui, bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), knoflook, peterselie, BLADSELDERIJ, aroma 

(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, 

specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, 

voedingszuur: citroenzuur), witte peper, tijm, koenjit.

28436 NIEUWPOORTS VISPAN 3 PERS water, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd 

maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), (10%)koolvis (VIS), 

(10%)pangasiusfilet(pangasius (VIS), water, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), (10%)zalmfilet (VIS), (10%)kabeljauw (VIS), 

winterpeen, prei, ui, venkel (venkel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige 

olie (raapzaad), specerijen), MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), plantaardige olie 

(zonnebloem), bosui, bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), knoflook, peterselie, BLADSELDERIJ, aroma 

(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, 

specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, 

voedingszuur: citroenzuur), witte peper, tijm, koenjit.



45641 KIPSATE/SAJOUR LODEH/NASI 29% nasi (64% rijst, prei, wortel, SCHARRELEI, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja, raapzaad, SESAM), suiker, zout, 

gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), water, 15% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, 

gekarameliseerde suiker), 7% sperziebonen, 5% waspeen, 5% witte kool, 4% kokosnootextract, 4% PINDAKAAS (PINDA'S), 4% 

paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 3% ui, suiker, 2% bamboe, 2% waterkastanjes, melado, natuurazijn, 

gemodificeerd maïszetmeel, appel, tomaat, zout, natuurlijk aroma, knoflook, geneutraliseerde azijn, citroenvezel, <1% kokos, 

citroensap, gember, citroengras, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), aroma (EI, wortel, maïs), glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (ui), specerijen, kruiden, SOJABONEN, TARWE, kleurstof: karamel, 

ammoniumchloride, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen.

45648 KIPSATE/SAJOUR LODEH/NASI Z- 15% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen (koriander), kaliumchloride, 

aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), stabilisator: carrageen), 14% rijst, 

water, 7% sperziebonen, 7% witte kool, 6% OMELET (81% SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie 

(zonnebloem), zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom), 5% waspeen, 5% kokosroom (kokosnootextract, water, 

stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), 4% PINDAKAAS(PINDA'S), 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode 

paprika), 3% prei, 3% ui, 2% wortel, suiker, 2% bamboe, 2% waterkastanjes, <1% ketjap manis (melado, water, sojasaus(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), 

gemodificeerd maïszetmeel, appel, tomaat, knoflook, <1% kokos, natuurazijn, citroensap, gember, citroengras, zout, specerijen 

(koriander), natuurlijk aroma, kruiden, citroenvezel, geneutraliseerde azijn, glucosestroop, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (ui), stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, kleurstof: karamel. 

45653 KIPSATE/SAJOUR LODEH/NASI GM water, 14% nasi (64% rijst, prei, wortel, SCHARRELEI, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja, raapzaad, SESAM), suiker, 

zout, gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), 10% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, 

gekarameliseerde suiker), 6% sperziebonen, 6% kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guargom, 

carrageen), 5% waspeen, 4% witte kool, 4% paprika, 3% PINDAKAAS (PINDA'S), 3% ui, 2% bamboe, 2% waterkastanjes, suiker, 

melado, gemodificeerd maïszetmeel, appel, zout, tomaat, <1% kokos, knoflook, citroensap, citroengras, gember, kruiden, 

specerijen, aroma (maïs, EI, wortel), SOJABONEN, TARWE, natuurazijn, natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad, zonnebloem), citroenvezel, geneutraliseerde azijn, 

groentepoeder (ui), verdikkingsmiddelen: xanthaangom, guarpitmeel, kleurstof: karamel, ammoniumchloride.

45655 KIP BRABANTS/WORTEL/PUREE GM 26% Parijse wortelen, 24% aardappelen, water, volle MELK, 10% kipdijvlees (91% kippenvlees, dextrose, aardappelzetmeel, zout, 

gekarameliseerde suiker), 2% gedroogde pruimen, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), ui, suiker, 

zout, gemodificeerd maïszetmeel, rode wijn, ROOMBOTER, aroma (maïs), specerijen, kruiden, specerijextracten, natuurlijk aroma, 

aardappelzetmeel, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), 

TARWEBLOEM,  plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), boteraroma (MELK), emulgator: E472c, 

kleurstof: caroteen.



45662 KIPSATE/SAJOUR LODEH/NASI Z-GM water, 10% rijst, 10% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen (koriander), 

kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), stabilisator: 

carrageen), 6% sperziebonen, 5% kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), 5% 

waspeen, 5% witte kool, 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 3% PINDAKAAS(PINDA'S), 3% ui, suiker, 2% prei, 

2% bamboe, 2% waterkastanjes, 1% wortel, 1% OMELET (81% SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie 

(zonnebloem), zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom), gemodificeerd maïszetmeel, <1% ketjap manis (melado, 

water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), appel, tomaat, <1% kokos, 

knoflook, citroensap, natuurazijn, plantaardige olie (SOJA, zonnebloem, raapzaad, ui), gember, citroengras, zout, natuurlijk aroma, 

specerijen, kruiden, citroenvezel, geneutraliseerde azijn, glucosestroop, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, kleurstof: karamel. 

45664 KIP BRABANTS/WORTEL/PUREE Z-GM 26% Parijse wortelen, 24% aardappelen, water, volle MELK, 10% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, 

kruiden, specerijen (koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie 

(zonnebloem), stabilisator: carrageen), 2% gedroogde pruimen, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), ui, suiker, 

gemodificeerd maïszetmeel, rode wijn, ROOMBOTER, gehydrolyseerd collageen (rund), natuurlijk aroma, aroma (maïs), specerijen, 

kruiden,TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, 

boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: caroteen.

45668 KIPSATE/SAJOUR/NASI GLV LV 19% rijst, water, 16% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), 6% kokosroom 

(kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), 5% sperziebonen, 5% PINDAKAAS (PINDA'S), 5% 

prei, 7% witte kool, 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 4% waspeen, 3% wortel, 2% ui, suiker, 1% bamboe, 

1% waterkastanjes, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), knoflook, specerijen, gemodificeerd maïszetmeel, zout, gember, 

citroengras, <1% kokos, citroensap, kruiden (koriander), aroma (maïs, EI, wortel), invertsuikerstroop, citroenvezel,geneutraliseerde 

azijn, natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), dextrose, groentepoeder 

(knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisatoren: guarpitmeel, 

xanthaangom, kleurstof: karamel.

46708 SAJOUR LODEH 6PERS (18%)sperziebonen, (13%)waspeen, (13%)witte kool, water, (12%)kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: 

xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), (11%)paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), (7%)ui, (5%)bamboe, 

(5%)waterkastanjes, (<1%)kokos, gemodificeerd maïszetmeel, citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon 

(zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), citroengraspuree (citroengras, water, plantaardige olie (zonnebloem), 

zout, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, zuurteregelaar: E514, conserveermiddel: kaliumsorbaat), gemberpuree (gember, 

water, zout, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), 

bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), specerijen), chilies, koenjit.



46709 SAJOUR LODEH 3PERS (18%)sperziebonen, (13%)waspeen, (13%)witte kool, water, (12%)kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: 

xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), (11%)paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), (7%)ui, (5%)bamboe, 

(5%)waterkastanjes, (<1%)kokos, gemodificeerd maïszetmeel, citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon 

(zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), citroengraspuree (citroengras, water, plantaardige olie (zonnebloem), 

zout, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, zuurteregelaar: E514, conserveermiddel: kaliumsorbaat), gemberpuree (gember, 

water, zout, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), 

bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), specerijen), chilies, koenjit.

46720 NOORDZEE VISSERSPANNETJE 6PERS water, (16%)kabeljauw (VIS), room(KARNEMELK, plantaardige olie (palm (gedeeltelijk gehard), kokos), gemodificeerd maïszetmeel, 

emulgatoren: E473, mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN, KARNEMELKPOEDER, verdikkingsmiddelen: 

guarpitmeel, johannesbroodpitmeel), (9%)koolvis (VIS), prei, (6%)MOSSEL, hollandaise saus (water, plantaardige olie 

(zonnebloem), BOTER, EIGEEL, gemodificeerd maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: 

guarpitmeel, xanthaangom, plantaardig eiwit (erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), gemodificeerd 

maïszetmeel, witte wijn (SULFIET), (2%)GARNALEN(97% GARNALEN, zout, conserveermiddel: E210, zuurteregelaar: citroenzuur), 

ui, (2%)bosui, VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige olie (raapzaad), 

specerijen), BLADSELDERIJ, plantaardige olie (olijf), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder 

(knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten), laurier, witte peper.

46723 VEGATARISCHE MADRAS 6PERS (38%)sojastukjes(70% gerehydrateerd SOJA-EIWIT, water, specerijextract, natuurlijk aroma (TARWE), erwtvezel, zout), 

(17%)kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), (12%)3 groentenpuree (gele 

wortel, courgette, raap), water, (8%)tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: calciumchloride, voedingszuur: 

citroenzuur), (7%)ui, madras (water, groenten (tomaat, ui, knoflook), specerijen(gember, sereh, kurkuma, koriander, komijn, 

MOSTERDZAAD, chilies, peper, kardemom, kruidnagel, kaneel), kokosmelkpoeder(kokosmelk, maltodextrine, MELKEIWIT), 

SLAGROOM, plantaardige olie (zonnebloem), tamarindepuree (tamarinde, conserveermiddel: kaliumsorbaat), kokos, zout, suiker, 

aardappelzetmeel, kruiden, conserveermiddel: kaliumsorbaat), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon 

(zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), gemodificeerd maïszetmeel.

46738 RUNDVLEES IN KOKOSSAUS 3PERS (40%)rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), ui, 

rode paprika, taugé, (3%)kokos, hollandaise saus (water, plantaardige olie (zonnebloem), BOTER, EIGEEL, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, plantaardig eiwit 

(erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), gemodificeerd maïszetmeel, witte wijn (SULFIET), tom yum(zout, suiker, 

plantaardige olie (SOJA), citroengras, smaakversterker: mononatriumglutamaat, zuurteregelaar: citroenzuur, chilipoeder, 

tamarinde, sjalotten, knoflook, galangal, limoensap), suiker, citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), 

(<1%)kokos, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), gember, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), koenjit, chilies.



46744 PETERSELIESAUS-UITJES water, (9%)ui, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, 

(2%)peterselie, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, witte 

peper, laurier, nootmuskaat, kruidnagel.

48476 MVHH T.T.PULLED BEEF&BAC.1,5KG water, 17% pulled beef (95% rundvlees, water, maltodextrine, zout, bruine basterdsuiker, groentepoeder (paprika, knoflook), 

stabilisator: carrageen, aroma (smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631), specerijen (koriander)), 11% bacon (95% 

varkensvlees, zout, specerijextracten, rookaroma), 10% tomaat, 8% rode paprika, 8% ui, natuurazijn, whisky, suiker, gemodificeerd 

maïszetmeel, sjalotten, plantaardige olie (zonnebloem), knoflook, zout, specerijen, gember, groentepoeder (gerookte paprika), 

kruiden (SELDERIJ, koriander), geneutraliseerde azijn, glucosestroop, suikerstroop, natuurlijk aroma (peper), kleurstof: karamel, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, geleermiddel: pectinen.

48478 MVHH T.T.PULLED PORK KETJ1,5KG water, 25% pulled pork (95% varkensvlees, maltodextrine, zout, bruine basterdsuiker, groentepoeder (paprika, ui, knoflook), 

stabilisator: carrageen, aroma (smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631), water, specerijen (koriander)), 11% ketjap manis 

(melado, water, sojasaus (water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), ui, suiker, natuurazijn, 

gemodificeerd maïszetmeel, suiker, tomaat, specerijen, zout, plantaardige olie (zonnebloem), groentepoeder (knoflook), natuurlijk 

aroma, kruiden, SOJABONEN, TARWEBLOEM, gedroogde groenten (zoete aardappel, knoflook), SESAMPASTA, knoflook, 

(geneutraliseerde) azijn, stabilisator: xanthaangom, kleurstof: karamel.

64388 JUS 10% VET                1KG water, plantaardige olie (zonnebloem), vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: 

E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, 

groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, 

specerijen, kruiden), tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, 

aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk 

aroma, laurier, zwarte peper.

66069 DAGING RENDANG 3 PERS (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, ui, (5%)ketjap 

manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: 

citroenzuur), suiker, (2%)kokos, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd 

maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), (1%)sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), aroma (zout, smaakversterker: 

mononatriumglutamaat, dextrose, groentepoeder (ui, knoflook), natuurlijk aroma, plantaardige olie (raapzaad), specerijen, 

gedroogde groenten (ui), specerijextracten), plantaardige olie (SOJA), (<1%)kokos, (<1%)gember, natuurlijk aroma, rode pepersaus 

(azijn, rode peper, zout), (<1%)chilies.



66072 BABI PANGANG 3 PERS (40%)varkensvleesreepjes (74% varkensvlees, water, gemodificeerd aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk aroma, 

TARWEVEZEL, stabilisator: E451, zuurteregelaar: natriumcarbonaten, varkenseiwit), water, tomaat, suiker, tomatenketchup(tomaat, 

azijn, suiker, zout, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), specerij), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), 

gemodificeerd maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: 

citroenzuur), gember (gember, suiker, water), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: 

citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), zout, gember, knoflookpuree (knoflook, water, zout, 

citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur).

66080 FOE YONG HAI 3 PERS water, (20%)ROEREI(85% SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie (koolzaad), gemodificeerd zetmeel, 

zout, voedingszuur: citroenzuur), (9%)tomaat, wortel, witte kool, sperziebonen, erwten, suiker, prei, ui, appelmoes (appel, suiker, 

zuurteregelaar: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, taugé, tomatenketchup(tomaat, azijn, suiker, zout, extract van specerijen 

en kruiden (SELDERIJ), specerij), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), knoflookpuree 

(knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), plantaardige olie (SOJA), citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat).

66111 TJAP TJOY 3 PERS (16%)witte kool, (14%)winterpeen, (13%)champignon, (9%)komkommer, water, (7%)paprika (gele paprika, groene paprika, rode 

paprika), (7%)waterkastanjes, (7%)prei, (7%)taugé, (5%)bamboe, suiker, SOJASAUS(water, SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, 

alcohol, suiker), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, 

plantaardige olie (SOJA), plantaardige olie (SOJA, SESAM), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), sambal 

oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige 

olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gemberpuree (gember, water, 

zout, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), natuurlijk aroma, 

gember, koenjit.

66132 TJAP TJOY MULTI PORTIE (16%)witte kool, (14%)winterpeen, (13%)champignon, (9%)komkommer, water, (7%)paprika (gele paprika, groene paprika, rode 

paprika), (7%)waterkastanjes, (7%)prei, (7%)taugé, (5%)bamboe, suiker, SOJASAUS(water, SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, 

alcohol, suiker), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, 

plantaardige olie (SOJA), plantaardige olie (SOJA, SESAM), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), sambal 

oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige 

olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gemberpuree (gember, water, 

zout, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), natuurlijk aroma, 

gember, koenjit.



84514 DAG.RENDANG/SAJ.BOON/RIJST 30% rijst, 27% sperziebonen, water, 15% rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), 5% 

kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), ui, natuurazijn, suiker, <1% PINDA'S 

(PINDA'S, plantaardige olie (zonnebloem), zout), melado, gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, knoflook, gember, specerijen, <1% 

chilipepers op olie (plantaardige olie (zonnebloem), rode chilipeper, groene chilipeper, zout), <1% sambal oelek (rode peper, water, 

zout, gemodificeerd maïszetmeel, geneutraliseerde azijn), <1% kokos, sjalotten, plantaardige olie (SOJA, zonnebloem, raapzaad, 

ui), natuurlijk aroma, zout, kruiden (koriander), <1% limoenblad, citroengras, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), SOJABONEN, TARWE,  citroenvezel, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom.

84515 DAG.RENDANG/SAJ.BOON/RIJST Z- 30% rijst, 27% sperziebonen, 15% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water, 5% kokosnootextract, ui, (natuur)azijn, suiker, <1% 

PINDA'S, gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, knoflook, melado, gember, <1% kokos, chilipeper, rode peper, plantaardige olie 

(zonnebloem, SOJA, raapzaad, ui), specerijen (koriander), sjalotten, natuurlijk aroma, citroengras, <1% limoenblad, citroenvezel, 

SOJABONEN, TARWE, zout, geneutraliseerde azijn, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen, kleurstof: karamel, 

ammoniumchloride.

84516 R-GOULASH/ERWT/RIJST.GR 33% zilvervliesrijst, 28% tuinerwten, 15% rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), water, 3% 

tomaat, 2% ui, 2% champignons, 2% rode paprika, KARNEMELK, plantaardige olie (olijf, zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), tomatensap, gemodificeerd maïszetmeel, <1% rode paprika, <1% 

maïs, rode wijn, <1% wortel, zout, suiker, groentepoeder (paprika, ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), <1% knoflookpuree (knoflook, 

water, zout, citroenvezel), natuurlijk aroma, specerijen, <1% tijm, TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, glucosestroop, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, stabilisator: carrageen, verdikkingsmiddel: 

calciumchloride, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

84518 R-GOULASH/ERWT/RIJST GR.Z- 33% zilvervliesrijst, 29% tuinerwten, 15% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water, 4% rode paprika, champignons, 2% ui, tomaat, 

KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, tomatensap, plantaardige olie (olijf, zonnebloem, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, 

palm, koolzaad, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), rode wijn, <1% maïs, <1% wortel, suiker, <1% knoflook, groentepoeder 

(paprika, knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, specerijen, citroenvezel, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, <1% kruiden, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisator: carrageen, verdikkingsmiddel: calciumchloride, emulgatoren: E472c, E472b, E435, 

E433, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



84519 KALFSBAL/ERWT-WORT/FUSILI 30% fusilli (TARWEGRIES), 15% kalfsgehaktballetjes (86% kalfsvlees, water, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), 

aardappelzetmeel, paneermeel (TARWE), zout, ui, tomaat, paprika, knoflook, TARWEVEZEL, TARWEBLOEM, kruiden, specerijen, 

stabilisatoren: E451, E450, dextrose), 15% tuinerwten, 11% wortel, water, 7% peperonata (35% gele paprika, 35% rode paprika, ui, 

7% tomaat, suiker, plantaardige olie (zonnebloem), zout, gemodificeerd maïszetmeel), 7% tomaat, tomatensap, ui, suiker, 

plantaardige olie (zonnebloem, SOJA, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, <1% knoflook, zout, kruiden, 

specerijen, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), citroenvezel, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

verdikkingsmiddel: calciumchloride, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

84524 BOER.KIPRAGOUT/RIJSTGR.SCH 28% rijst,16% kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout), 11% wortel, 8% erwten, 7% sperziebonen, volle MELK, 

6% rode paprika, 4% champignons, water, 3% prei, 2% ui, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, kruiden ,specerijen, zout, natuurlijk aroma, citroenvezel, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (EI, wortel), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

84527 DRUMSTICKS/BOON/KRIEL GEB 32% kipdrumsticks (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden, specerijen, zout), 30% 

sperziebonen, 23% aardappelen, water, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd 

maïszetmeel, tomaat, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), zout, natuurlijk aroma, specerijen, 

TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, 

glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), kleurstof: carotenen.

84528 DRUMSTICKS/BOON/KRIEL GEB Z- 30% drumstick (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden en specerijen, aroma, 

gedroogde glucosestroop, smaakversterker: kaliumchloride, verdikkingsmiddel: carrageen), 30% sperziebonen, 25% aardappelen, 

water, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, groentepoeder 

(paprika, knoflook, tomaat, ui, wortel, prei), natuurlijk aroma, specerijen, glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), 

plantaardig vet (palm), zout, kruiden, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

84534 KIPCARBO./BIET/AARDBL.GEB Z- 30% bieten, 26% aardappelen, 24% kipkarbonade (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosestroop, 

zoutvervanger: kaliumchloride, groentepoeder (paprika), witte peper, stabilisator: carrageen), water, 3% zilverui met suiker en 

zoetstof (zilveruien, natuurazijn, zout, glucose-fructosestroop (maïs), suiker, zoetstof: sacharinen), plantaardige olie (zonnebloem, 

raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, natuurazijn, tomaat, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, 

wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, specerijen, TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, 

SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, glucosestroop, 

zout, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen, karamel.



84535 V-FRICANDEAU/BROCC/KRIEL GEB 31% aardappelen, 30% broccoli, 21% varkensfricandeau (95% varkensvlees, glucosestroop, rijstzetmeel, gemodificeerd zetmeel 

(tapioca), zout, specerijen, kruiden, plantaardige eiwit (erwt), vezels (erwt, bamboe), gistextract, dextrose, aroma (SELDERIJ), 

rookaroma, specerijextract, plantaardige olie (zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom), 4% sjalotten, water, 2% zilverui met 

suiker en zoetstof (zilveruien, natuurazijn, zout, glucose-fructosestroop (maïs), suiker, zoetstof: sacharinen), tomaat, tomatensap, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijke gehard), katoenzaad, ui), 1% rode paprika, <1% rozijnen, suiker, zout, rode 

wijnazijn, <1% rode wijn, gemodificeerd maïszetmeel, MOSTERDZAAD, natuurazijn, specerijen, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei, paprika), <1% knoflook, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), verdikkingsmiddel: calciumchloride, kleurstof: karamel, carotenen.

84542 SPAGHETTI CARBON./ITAL ERWT 29% spaghetti (harde TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), 20% erwten, water, volle MELK, 7% tuinerwten, 3% gerookte spekblokjes 

(87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), ui, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad, ui), 

2% pesto (gedroogde tomaten, tomaat, plantaardige olie (olijf, zonnebloem), gegrilde paprika, water, sjalotten, AMANDELEN, 

kapper (kappers, water, zout), KAASPOEDER, suiker, basilicum, oregano, witte wijnazijn, zout, peper, stabilisatoren: guarpitmeel, 

xanthaangom), 1% KAAS (MELK, zout, zuursel, stremsel, kleurstof: annatto, carotenen), gemodificeerd maïszetmeel, 1% 

SCHARRELEI-EIGEEL, zout, <1% basilicum, sjalotten, specerijen, <1% knoflook, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom.

84548 ZALM-KABELJ/GRMIX/SPAGHETTI Z- 33% volkoren spaghetti (TARWEGRIES), 10% kabeljauw (VIS), 7% zalmfilet (VIS), 7% tuinerwten, 7% maïs, water, 5% prei, 5% 

venkel, 5% champignon, 5% waspeen, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, palmpit (gedeeltelijk gehard), raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, 1% rode paprika, <1% ui, <1% 

MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), <1% Franse MOSTERD (water, 

MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, suiker, specerijen), citroensap, kruiden (SELDERIJ), knoflook, zout, citroenvezel, glucosestroop, 

dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, VISPOEDER, aroma (EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), boteraroma 

(MELK), natuurlijk aroma, emulgatoren: E472b, E472c, E435, E433, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen.

84549 KABELJ/BROCCOLIMIX/AARD GEK 33% aardappelen, 31% groentemix (wortel, bloemkool, broccoli), 18% kabeljauw (VIS), water, 2% pesto (gedroogde tomaten, 

tomaat, plantaardige olie (olijf, zonnebloem), gegrilde paprika, water, sjalotten, AMANDELEN, kapper (kappers, water, zout), 

KAASPOEDER, suiker, basilicum, oregano, witte wijnazijn, zout, peper, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), 2% tomaat, 

gemodificeerd maïszetmeel, tomatensap, basilicum, zout, natuurlijk aroma, specerijen, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), glucosestroop, 

dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

verdikkingsmiddel: calciumchloride, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



84556 VG GRILLST./RIJST GROENTESCH 33% zilvervliesrijst, 14% vegetarische grilstukjes (water, 17% SOJA-EIWIT, 9% TARWE-EIWIT, plantaardige olie (koolzaad, 

zonnebloem), appelpuree, mayonaise (plantaardige olie (zonnebloem), azijn, EI, MOSTERD, gejodeerd zout, suiker), gistextract, 

EIWITPOEDER, groentepoeder (ui, knoflook), peper, azijn, citroenvezel, maïszetmeel, zout), 10% wortel, 8% sperziebonen, 7% 

tomaat, 7% rode paprika, 7% erwten, tomatensap, water, 1% ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

suiker, gemodificeerd maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, <1%peterselie, <1% chilies, specerijen, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), <1% knoflook, citroenvezel, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: 

carotenen, verdikkingsmiddel: calciumchloride.

84578 W3VOLAUVENT/GRMIX/PUREE BSL 21% aardappelen, 14% kipreepjes (90% kippenvlees, water, zout), 10% boterbonen, 10% bloemkool, 9% Parijse wortelen, 

KARNEMELK, volle MELK, 6% champignon, plantaardige olie (zonnebloem, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, 

raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 4% rode paprika, 3% kipsoepballetjes (78% kippenvlees, 12% kipcollageen, paneermeel 

(TARWE, ROGGE), zout, dextrose, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E627, E631, kruiden en specerijen (koriander, 

peulvruchten), aroma, stabilisator: natriumcitraten, prei, ui, aroma (EI), SELDERIJZAAD, suiker, kippenvet, gistextract, plantaardig 

vet (palm (gehard)), EIGEEL, SELDERIJ, wortel, aardappelzetmeel), water, gemodificeerd maïszetmeel, citroensap, <1% bieslook, 

knoflook, specerijen, citroenvezel, zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

84582 W3R.STOOFVL/WITLOF/KRIEL TK 29% aardappelen, 27% witlof, 14% rundvlees (90% rundvlees, water, zout, aardappelzetmeel), ui, water, volle MELK, 2% bier 

(water, GERSTEMOUT, maïs, GERST, suiker, hop), (gemodificeerd) maïszetmeel, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, 

water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

MOSTERDZAAD, melado, natuurazijn, <1% peterselie, <1% bieslook, beetwortelsap, appelsap, runderextract, natuurlijk aroma, 

specerijen, zout, glucosestroop, dextrose, gedroogde glucosesiroop, groentepoeder (knoflook, ui, tomaat, wortel, prei), suiker, 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, SOJABONEN, TARWE, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: 

carotenen, karamel, ammoniumchloride.

84584 W3R.STOOFVL/WITLOF/KRIEL TK Z- 29% aardappelen, 28% witlof, 14% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water, ui, volle MELK, 2% bier (water, GERSTEMOUT, maïs, 

GERST, suiker, hop), gemodificeerd maïszetmeel, <1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: 

E450, berkenhoutrook), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), MOSTERDZAAD, melado, natuurazijn, <1% peterselie, 

beetwortelsap, appelsap, <1% bieslook, natuurlijk aroma, specerijen, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), SOJABONEN, TARWE, kruiden, zout, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), kleurstof: carotenen, karamel, ammoniumchloride.



86018 KABELJAUW-ZALM MOSTERDSAUS  6P water, (20%)kabeljauw (VIS), (14%)zalmfilet (VIS), roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), 

kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: 

carotenen), pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), gemodificeerd maïszetmeel, (2%)MOSTERD(water, 

MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), (2%)Franse MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, 

suiker, specerijen), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, 

glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), 

specerijen), VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige olie (raapzaad), 

specerijen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie 

(raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), plantaardige olie (olijf), 

BLADSELDERIJ, peterselie, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), witte peper, bieslook, 

koenjit, laurier.

86054 KABELJAUW-ZALM MOSTERDSAUS  3P water, (20%)kabeljauw (VIS), (14%)zalmfilet (VIS), roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), 

kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: 

carotenen), pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), gemodificeerd maïszetmeel, (2%)MOSTERD(water, 

MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), (2%)Franse MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, 

suiker, specerijen), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, 

glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), 

specerijen), VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige olie (raapzaad), 

specerijen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie 

(raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), plantaardige olie (olijf), 

BLADSELDERIJ, peterselie, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), witte peper, bieslook, 

koenjit, laurier.

86096 DOPERWTEN EXTRA GAAR        6P (94%)erwten, water, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gemodificeerd 

maïszetmeel, stabilisator: natriumbicarbonaten, zout, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, 

emulgator: E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), nootmuskaat, witte peper.

95872 MVHH BABI PANGANG   1,5KG (40%)varkensvleesreepjes (74% varkensvlees, water, gemodificeerd aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk aroma, 

TARWEVEZEL, stabilisator: E451, zuurteregelaar: natriumcarbonaten, varkenseiwit), water, tomaat, suiker, tomatenketchup(tomaat, 

azijn, suiker, zout, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), specerij), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), 

gemodificeerd maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: 

citroenzuur), gember (gember, suiker, water), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: 

citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), zout, gember, knoflookpuree (knoflook, water, zout, 

citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur).



97686 KALFSGESCHNETZ/SPIN/GEK.AARD 32% spinazie, 30% aardappelen, 14%  kalfsgeschnetzeltes (93% kalfsvlees, aardappelzetmeel, plantaardige olie (raapzaad), zout, 

maltodextrine, gekarameliseerde suiker), water, champignon, KARNEMELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui, palmpit 

(gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, ui, BLEEKSELDERIJ, citroensap, specerijen, kruiden,  

aroma (SELDERIJ, EI, wortel), zout, maltodextrine, gistextract (GERST), 8% kalfsextract, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, suiker, specerijextracten, stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen. 

97704 SLAVINK/ERWTEN/AARD.PUR BSL 34% tuinerwten, 24% aardappelen, 16% slavink (87% varkensvlees, water, paneermeel (TARWEBLOEM, zout, gist), 

aardappelzetmeel, TARWEVEZEL, kruiden, specerijen, specerijextract, knoflook, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, paprika, ui, 

tomaat, stabilisatoren: E451, E450, dextrose), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, kruiden, specerijen, natuurlijk aroma, <1% bieslook, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, 

knoflook, wortel, prei), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), boteraroma (MELK), 

zout, glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen.

97711 LAMSKOFTA/KIKKERERWTENTAJINE 18% kikkererwten, 16% lamskofta (41% rundvlees, 35% lamsvlees, TARWEBLOEM, plantaardige olie (raapzaad), ui, getextureerde 

SOJABLOEM, knoflook, tomaat, HEELEI, zout, kruiden (koriander), specerijen, gist, emulgator: E450, stabilisator: E450, kleurstof: 

karamel), water, 10% tomatenstukjes (6% tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: calciumchloride), aardappelen, tuinerwten, 6% 

ui, waspeen, 4% abrikozen (SULFIET), 2% AMANDELEN, tomaat, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, groene olijven, citroensap, sinaasappelschil, gele paprika, groene paprika, rode paprika, 

groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), specerijen, kruiden, (<1%)Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, 

rozemarijn, majoraan, tijm), zout, citroenvezel, suiker, glucose-fructosesiroop, glucosestroop, dextrose, aroma (maïs), natuurlijk 

aroma, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), rijstmeel, plantaardig vet (palm), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten.

97795 KIP-KORMA 6PERS (33%)kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, zuurteregelaar: E640), water, bloemkool, 

roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, 

emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), ui, zure ROOM (zure ROOM, gemodificeerd 

maïszetmeel, gelatine (rund)), rode paprika, rozijnen (rozijnen, plantaardige olie (katoenzaad)), gemodificeerd maïszetmeel, 

gembersiroop (suiker, water, natuurlijk gemberaroma, conserveermiddel: E211), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk 

aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder 

(ui), specerijen), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: 

citroenzuur), <1%kerrie (koriander, peulvruchten), komijnzaad, gember, koenjit, kaneel, chilies, kruidnagel.



97797 KIP-KORMA 3PERS (33%)kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, zuurteregelaar: E640), water, bloemkool, 

roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, 

emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), ui, zure ROOM (zure ROOM, gemodificeerd 

maïszetmeel, gelatine (rund)), rode paprika, rozijnen (rozijnen, plantaardige olie (katoenzaad)), gemodificeerd maïszetmeel, 

gembersiroop (suiker, water, natuurlijk gemberaroma, conserveermiddel: E211), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk 

aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder 

(ui), specerijen), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: 

citroenzuur), <1%kerrie (koriander, peulvruchten), komijnzaad, gember, koenjit, kaneel, chilies, kruidnagel.

97802 KALFSVLEES/ROOMSAUS 3PERS (35%)kalfsgeschnetzeltes (93% kalfsvlees, aardappelzetmeel, plantaardige olie (raapzaad), zout, zuurteregelaar: natriumcitraten, 

maltodextrine, gekarameliseerde suiker), water, champignon, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk 

gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, 

kleurstof: carotenen), ui, BLEEKSELDERIJ, kalfsfond(water, zout, maltodextrine, gistextract (GERST), 8% kalfsextract, ui, 

gemodificeerd maïszetmeel, aroma (SELDERIJ), voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), plantaardige olie (zonnebloem), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), 

knoflook, witte peper, rozemarijn, tijm.

99166 DRUMSTICKS/SPERZIEB/KRIEL GEB 34% kipdrumsticks (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden, specerijen, zout), 30% 

sperziebonen, 23% aardappelen, water, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd 

maïszetmeel, TARWEBLOEM, zout, tomaat, specerijen, kruiden, natuurlijk aroma, suiker, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), glucosestroop, dextrose, groentepoeder (paprika, tomaat, knoflook, ui, 

wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: 

carotenen.

99167 KIPFILET/WITLOF/PUREE TUINKR 32% witlof, 25% aardappelen, 17% kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

volle MELK, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, TARWEBLOEM, 

tomaat, citroensap, natuurlijk aroma, <1% peterselie, <1% dille, <1% tijm, specerijen, kruiden, glucosestroop, dextrose, suiker, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), 

plantaardig vet (palm), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), 

kleurstof: carotenen.

99170 KIPPENBOUT/BONNE FEMME 36% kippenbout (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, kruiden, specerijen (koriander, MOSTERD, SELDERIJ), zout, maltodextrine, 

gehydrolyseerd SOJA-EIWIT, rijstebloem, groentepoeder (ui, KNOLSELDERIJ), gistextract, LACTOSE (MELK), plantaardige olie 

(zonnebloem), kruidenolie (koriander), natuurlijk aroma (ui)), 30% aardappelblokjes (91% aardappel, zetmeel (TARWE, rijst, 

aardappel), maïszetmeel, zout, groentepoeder (knoflook, ui), kruiden, gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, kleurstof: 

paprika-extract, specerij, plantaardige olie (zonnebloem)), 8% champignons, 7% sperziebonen, 6% wortel, 6% tuinerwten, 4% 

zilveruien, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), specerijen, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



99171 KIPSATE/SAJOUR LODEH/NASI 28% nasi (64% rijst, prei, wortel, SCHARRELEI, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja, raapzaad, SESAM), suiker, zout, 

gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), 14% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, 

gekarameliseerde suiker), water, 7% sperziebonen, 5% waspeen, 5% witte kool, 5% kokosroom (kokosnootextract, water, 

stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 4% PINDAKAAS 

(PINDA'S), 3% ui, bamboe, waterkastanjes, suiker, melado, natuurazijn, gemodificeerd maïszetmeel, appel, tomaat, <1% kokos, 

zout, knoflook, citroensap, aroma (maïs, EI, wortel), citroengras, plantaardige olie (raapzaad, zonnebloem), specerijen,  kruiden, 

gember, groentepoeder (ui), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

citroenvezel, geneutraliseerde azijn, SOJABONEN, TARWE, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, stabilisatoren: guarpitmeel, 

xanthaangom.

99173 KIP BRAB.WIJZE/WORTEL/PUREE 30% Parijse wortelen, 22% aardappelen, 14% kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout), water, 8% gedroogde 

pruimen, volle MELK, ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, rode wijn, zout, ROOMBOTER, suiker, natuurlijk aroma, <1% steranijs, <1% komijnzaad, specerijen, kruiden, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, 

TARWE), plantaardig vet (palm), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), kleurstof: carotenen.

99174 KIPFILET/ANDIJVIESTAMPPOT 40% aardappelen, 25% andijvie, 16% kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

volle MELK, 1% ui, ROOMBOTER, zout, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), natuurazijn, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, 

TARWE), plantaardig vet (palm), glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen, karamel.

99176 PROV SAUS VOLKORENPASTA+KIP 28% volkoren spaghetti (TARWEGRIES), 14% kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout), water, 9% tomaat, 5% 

maïs, 5% tuinerwten, tomatensap, 4% prei, 4% venkel, 4% champignon, 4% waspeen, 2% groene olijven, 1% rode paprika, 

plantaardige olie (olijf, zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), <1% kappertjes, sjalotten, <1% ui, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, knoflook, <1% peterselie, specerijen, suiker, kruiden, azijn, glucosestroop, dextrose, aroma 

(maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel, boteraroma (MELK), verdikkingsmiddel: calciumchloride, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.

99181 SPAGHETTISCHOTEL/GEHAKTBALLEN 32% spaghetti (TARWEMEEL), 23% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 15% 

kalfsgehaktballetjes (86% kalfsvlees, water, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), aardappelzetmeel, paneermeel (TARWE), 

zout, ui, tomaat, paprika, knoflook, TARWEVEZEL, TARWEBLOEM, kruiden, specerijen, stabilisatoren: E451, E450, dextrose), water, 

7% tomaat, 4% paprika, tomatensap, 1% ui, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad, ui), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, 

knoflook, zout, natuurlijk aroma, aroma (maïs, EI, wortel), glucosestroop, dextrose, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, 

prei), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), specerijen, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, kruiden, <1% chilies, citroenvezel, verdikkingsmiddel: calciumchloride.



99183 BOER.GEHAKTSCHOTEL/BIESL.PUREE 28% aardappelen, water, 11% rundergehakt (83% rundvlees, water, paneermeel (TARWE), zout, TARWEVEZEL, TARWEBLOEM, 

TARWEZETMEEL, TARWEGLUTEN, MELKEIWIT), 11% tomatenstukjes (60% tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: 

calciumchloride), volle MELK, 4% prei, 4% KNOLSELDERIJ, 3% tomaat, rode paprika, 3% wortel, ui, plantaardige olie (zonnebloem, 

raapzaad, ui), gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, <1% bieslook, kruiden, specerijen, TARWEBLOEM, zout, glucosestroop, 

dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, 

SOJA), plantaardig vet (palm), citroenvezel, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten. 

99184 RUNDERSTOOFL/RODE KOOL/PUREE 27% aardappelen, 22% rodekool, 16% runderlapje (95% rundvlees, rundereiwit, water, zout, gedroogde glucosestroop, dextrose, 

stabilisatoren: carrageen, E450), water, volle MELK, 6% appel,  suiker, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui),  rode wijn, 

gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, zout, natuurlijk aroma, <1% kaneel, specerijen, kruiden, glucosestroop, dextrose, 

aroma (maïs), natuurazijn, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), groentepoeder (tomaat, knoflook, 

ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, kleurstof: karamel

99186 SUCADELAP/BLOEMKOOL/PUREE BSL 32% bloemkool, 21% aardappelen, water, 16% rundersucadelap (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, tomaat, kruiden en 

specerijen, gekarameliseerde suiker), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet 

(palm), specerijen, <1% bieslook,  dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, kruiden.

99189 SUCADE/BR.BONEN SPEK/AARDPUREE 24% aardappelen, water, 21% bruine bonen (87% bruine bonen, water, suiker, zout, verdikkingsmiddel: calciumchloride), 18% 

rundersucadelap (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, tomaat, kruiden en specerijen, gekarameliseerde suiker), volle MELK, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, 

berkenhoutrook), 1% ui, gemodificeerd maïszetmeel, ROOMBOTER, natuurlijk aroma, kruiden,  specerijen, TARWEBLOEM, zout, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet 

(palm), glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten. 

99191 HAMLAP/BLOEMKOOL/ROTY AARD 33% bloemkool, 26% roty aardappelen (99% aardappelen, plantaardige olie (zonnebloem)), 16% hamlap (95% varkensvlees, 

varkenseiwit, water, gedroogde glucosestroop, zout, dextrose, stabilisatoren: carrageen, E450, kleurstof: karamel), water, volle 

MELK, KARNEMELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, 1% spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, specerijextracten), ui, ROOMBOTER, zout, 

citroensap, aroma (maïs, EI, wortel), natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), 

<1% zwarte peper, <1% witte peper, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgatoren: 

E472b, E435, E433, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen.

99194 VERSE WORST/RODE KOOL/PUREE 25% aardappelen, 22% rodekool, 16% varkensworst (75% varkensvlees, water, vezel (erwt, bamboe), zout, aardappelzetmeel, 

KIPPENEI-EIWIT, dierlijk eiwit (varken), specerijen, kruidenextract- en kruiden (SELDERIJ), dextrose, verdikkingsmiddel: carrageen, 

varkensdarm), water, volle MELK, 6% appel, suiker, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), natuurazijn, gemodificeerd 

maïszetmeel, rode wijn, zout, natuurlijk aroma, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), specerijen, 

kruiden, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, TARWEBLOEM, aroma (maïs), kleurstof: karamel.



99196 ROOKWORST/BOERENKOOLSTAMPPOT 36% aardappelen, 22% boerenkool, 17% rookworst (95% varkensvlees, zout, dextrose, kruiden, specerijen, stabilisatoren: E450, 

E452, aardappelzetmeel, aardappel (gedroogd), voedingsvezel (aardappel, bamboe), rijstebloem, smaakversterker: 

mononatriumglutamaat, gefermenteerde rijst, rookaroma, varkensdarm), water, volle MELK, 4% gerookte spekblokjes (87% 

varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), ROOMBOTER, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, 

ui), gemodificeerd maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), 

suiker, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten.

99199 V.GEHAKTBAL/R.KOOL/ROTY AARD 29% roty aardappelen (99% aardappelen, plantaardige olie (zonnebloem)), 25% rodekool, 17% varkensballetjes (87% varkensvlees, 

water, aardappelzetmeel, paneermeel (TARWE), plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), zout, ui, tomaat, paprika, knoflook, 

TARWEVEZEL, TARWEBLOEM, kruiden, specerijen, stabilisatoren: E451, E450, dextrose), water, 7% appel, suiker, natuurazijn, 

gemodificeerd maïszetmeel, rode wijn, TARWEBLOEM, zout, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), natuurlijk aroma, 

glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), specerijen, kruiden, <1% 

kaneel, groentepoeder (ui, tomaat), kleurstof: karamel.

99201 VEGA BAL SATÉ/TJAPTJOY/NASI 30% nasi (64% rijst, prei, wortel, SCHARRELEI, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja, raapzaad, SESAM), suiker, zout, 

gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), 16% vegetarische balletjes (gerehydrateerd eiwit (SOJA, TARWE), 

ui, SCHARRELEI-EIWIT, plantaardige olie (koolzaad), kruiden en specerijen (MOSTERD, SELDERIJ), plantaardige vezels, 

glucosestroop, gemodificeerd maïszetmeel, zout, dextrose, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, zetmeel, natuurlijk aroma, groenten, 

aroma, geleermiddelen: E401, E405, rookaroma), water, 5% witte kool, 5% winterpeen, 4% champignon, 4% PINDA'S, komkommer, 

3% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), suiker, waterkastanjes, 2% prei,  2% taugé, 2% bamboe, melado, zout, 

specerijen, (natuur)azijn, gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, appel, tomaat, plantaardige olie (SOJA, SESAM, raapzaad, ui), 

natuurlijk aroma, geneutraliseerde azijn, glucosestroop, dextrose, aroma (maïs, EI, wortel), gember, plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, citroenvezel, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, alcohol, SOJABONEN, TARWE, kleurstof: karamel, 

ammoniumchloride.

99202 OMELET/WORTEL/AARDAPPELPUREE 31% Parijse wortelen, 25% aardappelen, 18% champignon-KAAS-OMELET (52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, MELK, 

water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), 

zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), 

palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), KARNEMELK, ui, tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, zout, citroensap, 

TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, specerijen, suiker, knoflook, kruiden, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), boteraroma (MELK), gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel, emulgatoren: E472b, E472c, E435, E433, stabilisator: carrageen, kleurstof: 

carotenen.



99205 OMELET/TUINBONEN-UI-TIJM/KRIEL 29% aardappelen, 28% tuinbonen, 18% OMELET (63% KIPPENEI (vrije uitloop), MELK, water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 

maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle 

MELK, 2% ui, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, 

koolzaad, ui), KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, zout, <1% dragon, citroensap, <1% sjalotten, suiker, knoflook, aroma 

(maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), natuurlijk aroma, specerijen, <1% tijm, kruiden, 

boteraroma (MELK), glucosestroop, dextrose, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel, emulgatoren: E472b, E472c, E435, E433, stabilisatoren: guarpitmeel, 

xanthaangom, carrageen, kleurstof: carotenen.

99206 VEGASTUKJES GEGRILD/ HUTSPOT 33% aardappelen, 22% winterpeen, water, 13% vegetarische grilstukjes (water, 17% SOJA-EIWIT, 9% TARWE-EIWIT, plantaardige 

olie (koolzaad, zonnebloem), appelpuree, mayonaise (plantaardige olie (zonnebloem), azijn, EI, MOSTERD, gejodeerd zout, suiker), 

gistextract, EIWITPOEDER, groentepoeder (ui, knoflook), peper, azijn, citroenvezel, maïszetmeel, zout), 7% ui, volle MELK, 

gemodificeerd maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), natuurazijn, 

aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), specerijen, kruiden, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

TARWEBLOEM, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen, karamel.

99209 KIBBELING/MEXICOMIX/GEB.KRIEL 31% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 27% aardappelen, 20% kibbeling (92% 

alaskakoolvis (VIS), beslagmix(water, bakmeel (aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, rijstmeel, dextrose), groentepoeder (paprika))), 

water, KARNEMELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palm (gedeeltelijk gehard), kokos, ui), 2% 

augurk met zoetstof (augurk, water, azijn, zout, zoetstof: sacharinen, natuurlijk aroma (MOSTERD), kleurstof: E101), ui, 

gemodificeerd maïszetmeel, zout, <1% kappertjes (kappertjes, water, zout, azijn), sjalotten, specerijen (SELDERIJ, koriander, 

peulvruchten),  <1% peterselie, citroensap, <1% bieslook, <1% kervel, KARNEMELKPOEDER, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (paprika, tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, emulgatoren: 

E472c, E473, mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN, stabilisator: xanthaangom, kleurstof: carotenen.

99213 LEKKERBEK/MEERGROENTENSTAMPPOT 32% aardappelen, 18% lekkerbekje (92% heekfilet (VIS), beslagmix(water, bakmeel (aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, rijstmeel, 

dextrose), groentepoeder (paprika))), water, KARNEMELK, 6% erwten, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, palmpit 

(gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), 5% wortel, volle MELK, 3% maïs, 3% venkel, 3% BLEEKSELDERIJ, 3% Chinese 

kool, 3% KNOLSELDERIJ, ui, 1% MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), 

ROOMBOTER, zout, gemodificeerd maïszetmeel, sjalotten, <1% gembersiroop (suiker, water, natuurlijk gemberaroma), <1% 

MOSTERDZAAD, <1% gember (gember, suiker, water), citroensap, natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), specerijen, kruiden, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), <1% gember, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, emulgatoren: E472b, E435, E433, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, kleurstof: carotenen.



99214 ZALM/GESM.PREI/RÖSTI 31% prei, 26% rosti aardappelen (88% aardappelen, plantaardige olie (palm), gejodeerd zout, aardappelzetmeel, dextrose, 

groentepoeder (ui)), 19% zalmfilet (VIS), water, volle MELK, ui, (gemodificeerd) maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, 

raapzaad, ui), zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, specerijen, <1% 

ROOMBOTER, <1% citroensap, knoflook, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), BOTER, EIGEEL, geconcentreerd 

citroensap, citroenvezel, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, 

xanthaangom, plantaardig eiwit (erwt), paprika-extract.

99217 KALKOEN/TUINB./GEB.AARD Z- 30% tuinbonen, 27% aardappelen, 16% kalkoenfilet (98% kalkoenvlees, dextrose, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde 

glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen), water, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), volle MELK, 2% ui, KARNEMELK, gemodificeerd 

maïszetmeel, <1% dragon, citroensap, suiker, knoflook, sjalotten, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), zout, 

specerijen, kruiden, <1% tijm, glucosestroop, aroma (EI, wortel, maïs), boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, citroenvezel, 

dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet 

(palm), stabilisatoren: carrageen, guarpitmeel, xanthaangom, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen.

99218 MACARONISCHOTEL RUNDVLEES Z- 36% macaroni (harde TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), 18% tomaat, 10% rundergehakt, wortel, groene paprika, prei, plantaardige 

olie (zonnebloem, raapzaad), gemodificeerd maïszetmeel, <1% basilicum, zout, knoflook, water, <1% oregano, specerijen, 

tomatensap, glucosestroop, azijn, suiker, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), citroenvezel, verdikkingsmiddel: calciumchloride.

99220 RUNDERSTOOFLAP/RKOOL/PUREE Z- 27% aardappelen, 22% rodekool, 16% runderlap (95% rundvlees, rundereiwit, water, gedroogde glucosestroop, kaliumchloride, 

aardappelzetmeel, stabilisator: carrageen), water, volle MELK, 6% appel, suiker, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), 

natuurazijn, rode wijn, gemodificeerd maïszetmeel, zout, <1% kaneel, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), 

plantaardig vet (palm), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, kleurstof: karamel.

99221 HACHEE/HUTSPOT Z- 35% aardappelen, 23% winterpeen, 14% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water, 9% ui, volle MELK, appel, plantaardige olie (zonnebloem, 

raapzaad), ROOMBOTER, gehydrolyseerd collageen (rund), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, natuurazijn, natuurlijk aroma, 

specerijen, <1% laurier, kruiden, TARWEBLOEM, glucosestroop, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), zout, kleurstof: karamel.

99225 DRUMST./SPERZIEB/KRIEL GEB Z- 32% drumstick (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden en specerijen, aroma, 

gedroogde glucosestroop, smaakversterker: kaliumchloride, verdikkingsmiddel: carrageen), 30% sperziebonen, 23% aardappelen, 

water, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, zout, groentepoeder 

(paprika, knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, specerijen, TARWEBLOEM, glucosestroop, aroma (maïs, EI, wortel), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.



99226 KIPFILET/WITLOF/PUREE TK Z- 32% witlof, 25% aardappelen, 17% kipfilet (95% kippenvlees, water, gedroogde glucosestroop, kaliumchloride, aardappelzetmeel, 

stabilisator: carrageen, kleurstof: karamel), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard)), 

gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, citroensap, natuurlijk aroma, <1% peterselie, specerijen, <1% dille, zout, <1% tijm, 

TARWEBLOEM, glucosestroop, boteraroma (MELK), groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.

99228 KIPPENBOUT/BONNE FEMME Z- 35% kippenbout (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, 

stabilisator: carrageen, groentepoeder (paprika), peper), 30% aardappelen, 8% champignons, 7% sperziebonen, 7% wortel, 7% 

tuinerwten, 4% zilveruien, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), zout, 

specerijen, glucosestroop, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.

99230 KIPSATÉ/SAJOUR LODEH/NASI Z- water, 14% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen (koriander), kaliumchloride, 

aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), stabilisator: carrageen), 13% rijst, 7% 

witte kool, 7% sperziebonen, SCHARRELEI, 5% waspeen, 5% kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, 

guarpitmeel, carrageen), 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 4% PINDAKAAS (PINDA'S), 3% prei, 3% ui, 2% 

wortel, suiker, bamboe, waterkastanjes, melado, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), gemodificeerd maïszetmeel, appel, 

tomaat, knoflook, <1% kokos, citroensap, (natuur)azijn, gember, citroengras, zout, specerijen, kruiden (koriander), natuurlijk aroma, 

glucosestroop, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), groentepoeder (ui), 

gereconstitueerde magere MELK, SOJABONEN, TARWE, geneutraliseerde azijn, citroenvezel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, 

xanthaangom, kleurstof: ammoniumchloride, karamel.

99231 ROOKWORST/BOERENKOOLSTAMPP.Z- 36% aardappelen, 22% boerenkool, 17% rookworst (94% varkensvlees, aardappelzetmeel, voedingsvezel (aardappel, bamboe), 

gedroogde aardappel, specerijen (koriander), rijstebloem, gefermenteerde rijst, varkensdarm, rookaroma, kruiden), water, volle 

MELK, 3% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), ROOMBOTER, 

plantaardige olie (zonnebloem), gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, groentepoeder 

(ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout.  

99234 BABI PANGANG/GR.PIK.AN/BAMI Z- 18% mie (TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), water, 14% varkensreepjes (87% varkensvlees, plantaardige olie (raap), 

aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde 

suiker),10% witte kool, 8% ananas (61% ananas, ananassap), 7% romanobonen, 4% rode paprika, 4% prei, suiker, tomaat, 3% 

taugé, 3% wortel, SCHARRELEI, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), appel, gember, 

(natuur)azijn, knoflook, sjalotten, <1% ketjap manis (melado, water, sojasaus (water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: 

karamel, ammoniumchloride), zout, kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), kruiden (koriander), specerijen, 

gereconstitueerde magere MELK, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), citroenvezel, geneutraliseerde azijn, natuurlijk 

aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom,  kleurstof: karamel.



99235 V.WORST/RODE KOOL/AARD PUR Z- 25% aardappelen, 22% rodekool, 16% varkensworst (92% varkensvlees, natuurlijk aroma, aardappelzetmeel, plantaardige olie 

(raap), varkensvet, varkensdarm, dextrose, stabilisatoren: E450, E452, groentepoeder (ui, knoflook), rundercollageen, specerijen), 

water, volle MELK, 6% appel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, rode wijn, 

natuurazijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma, kruiden, glucosestroop, TARWEBLOEM, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei,  

tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, kleurstof: karamel.

99238 KIBBELING/MEXICO MIX/KRIEL Z- 32% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 29% aardappelen, 20% kibbeling (92% 

alaskakoolvis (VIS), beslagmix (water, bakmeel (aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, rijstmeel, dextrose), groentepoeder (paprika)), 

water, KARNEMELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, palm (gedeeltelijk gehard), kokos, ui), 2% augurk met zoetstof 

(augurk, water, azijn, zout, zoetstof: sacharinen, natuurlijk aroma (MOSTERD), kleurstof: E101), ui, gemodificeerd maïszetmeel, <1% 

kappertjes (kappertjes, water, zout, azijn), sjalotten, citroensap, zout, <1% peterselie, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, 

prei, tomaat), <1% bieslook, <1% kervel, specerijen (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), KARNEMELKPOEDER, glucosestroop, 

gedroogde groenten (ui), TARWEBLOEM, dextrose, suiker, aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisator: xanthaangom, 

verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, emulgatoren: E473, mono- en diglyceriden van vetzuren, 

SOJALECITHINEN.

99239 LEKKERBEKJE/MEERGR.STAMPPOT Z- 32% aardappelen, 18% lekkerbekje (92% heekfilet (VIS), beslagmix (water, bakmeel (aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, rijstmeel, 

dextrose), groentepoeder (paprika))), water, 6% erwten, 5% wortel, KARNEMELK, 3% maïs, volle MELK, 3% venkel, 3% 

BLEEKSELDERIJ, 3% Chinese kool, 3% KNOLSELDERIJ, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, palm (gedeeltelijk gehard), 

kokos, ui), ui, 1% MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), ROOMBOTER, 

gemodificeerd maïszetmeel, <1% gembersiroop (suiker, water, natuurlijk gemberaroma), <1% MOSTERDZAAD, sjalotten, 

citroensap, <1% gember, kruiden, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), zout, specerijen, KARNEMELKPOEDER, 

glucosestroop, natuurlijk aroma, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisator: xanthaangom, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, 

emulgatoren: E473, mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN.

99242 KIP BRAB/PAR WORTELS/PUREE Z- 30% Parijse wortelen, 22% aardappelen, water, 14% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, 

specerijen (koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie 

(zonnebloem), stabilisator: carrageen), 8% gedroogde pruimen, volle MELK, ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, citroensap, ROOMBOTER, suiker, zout, natuurlijk aroma, 

kruiden, specerijen, <1% steranijs, <1% komijnzaad, glucosestroop, TARWEBLOEM, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, 

tomaat), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.



99243 VEGASTUKJES-UI/HUTPOT Z- 36% aardappelen, 24% winterpeen, water, 12% vegetarische grilstukjes (water, 17% SOJA-EIWIT, 9% TARWE-EIWIT, plantaardige 

olie (koolzaad, zonnebloem), appel puree, mayonaise (plantaardige olie (zonnebloem), azijn, EI, MOSTERD, gejodeerd zout, suiker), 

gistextract, EIWITPOEDER, groentepoeder (ui, knoflook), peper, azijn, citroenvezel, maïszetmeel, zout), 7% ui, volle MELK, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, natuurazijn, specerijen, kruiden, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, 

boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: karamel, carotenen. 

99244 VG.BALLETJES/TJAP TJOY/NASI Z- 18% rijst, 16% vegetarische balletjes (88% gerehydrateerd SOJA- en TARWE-EIWIT, aardappelzetmeel, KIPPENEI-EIWIT, ui, kruiden, 

specerijen (koriander), plantaardige olie (zonnebloem), kleurstof: karamel, groentepoeder (ui), verdikkingsmiddel: guarpitmeel, 

maltodextrine, ijzer, vitamine B12), water, 5% witte kool, 5% winterpeen, 4% champignon, 4% PINDAKAAS (PINDA'S), 4% prei, 

komkommer, suiker, 3% wortel, 3% witte kool, 3% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), SCHARRELEI, 

waterkastanjes, 2% prei, 2% taugé, 2% bamboe, melado, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, SOJA, 

SESAM, raapzaad, ui), appel, tomaat, knoflook, (natuur)azijn, gember, natuurlijk aroma, zout, specerijen, gereconstitueerde magere 

MELK, SOJABONEN, TARWE, citroenvezel, geneutraliseerde azijn, alcohol,  glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, kleurstof: ammoniumchloride, karamel.

99246 OMELET/TUINBOON-UI/KRIEL Z- 29% aardappelen, 28% tuinbonen, 18% OMELET (63% KIPPENEI (vrije uitloop), MELK, water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 

maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, 

plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), volle 

MELK, 2% ui, KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, <1% dragon, citroensap, <1% sjalottenpuree (82% sjalotten, water, zout, 

plantaardige olie (zonnebloem), stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom), knoflook, suiker, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, 

wortel, prei), zout, specerijen, <1% tijm, kruiden, glucosestroop, aroma (EI, wortel maïs), citroenvezel,  boteraroma (MELK), 

natuurlijk aroma, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen.

99247 OMELET/WORTEL/AARD.PUREE Z- 30% Parijse wortelen, 27% aardappelen, 18% champignon-KAAS-OMELET (52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, MELK, 

water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), 

zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), 

palm (gedeeltelijk gehard), kokos, ui), ui, KARNEMELK, tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, citroensap, suiker, zout, knoflook, <1% 

Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, kruiden, KARNEMELKPOEDER, 

glucosestroop, TARWEBLOEM, aroma (maïs), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

citroenvezel, boteraroma (MELK), verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, emulgatoren: E472c, E473, mono- en 

diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN, kleurstof: carotenen.



99248 TAJINE KIK.ERWT-ABRIK-KRIEL Z- 27% kikkererwten, 13% aardappelen, tuinerwten, waspeen, 7% ui, 7% tomaat, water, 5% gedroogde abrikozen (SULFIET), 

AMANDELEN, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), 1% sinaasappelzeste (sinaasappelschil, glucose-fructosesiroop, suiker), 

knoflook, citroensap, gemodificeerd maïszetmeel, zout, groentepoeder (paprika), specerijen,  <1% kaneel, kruiden (koriander), <1% 

gember, <1% komijnzaad, tomatensap, citroenvezel, natuurlijk aroma, glucosestroop, rijstemeel, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), verdikkingsmiddel: calciumchloride.

160818 MVHH WILDRAGOUT 1800G water, champignons, (13%)hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, suiker), (13%)haasvlees 

(96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), roomalternatief(KARNEMELK, 

plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, 

E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), rode wijn (SULFIET), ui, appelstroop (beetwortelsap, appelsap), 

gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, voedingszuur: calciumlactaat, stabilisator: E450, conserveermiddel: 

natriumnitriet, berkenhoutrook), stokzwammetjes (stokzwammetjes, water, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, bouillonpoeder(zout, 

natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie 

(raapzaad), specerijen), gedroogde cranberries (suiker, cranberries, plantaardige olie (zonnebloem)), rode bosbessen (rode bosbes, 

suiker, verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), voedingszuur: citroenzuur), natuurlijk aroma, natuurlijk aroma, witte peper, rozemarijn, 

nootmuskaat, jeneverbessen.

176063 ZUURVLEES LIMBURGS 3PERS  600G (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, (13%)ui, (7%)azijn 

(water, natuurazijn, kleurstof: karamel), suiker, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), 

natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), 

appelstroop (beetwortelsap, appelsap), (2%)ontbijtkoek(glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige 

olie (shea)), gemodificeerd maïszetmeel, ROOMBOTER, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma, zwarte peper, (<1%)laurier, nootmuskaat, (<1%)kruidnagel.

176181 ZUURVLEES LIMBURGS 6PERS 1,2KG (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, (13%)ui, (7%)azijn 

(water, natuurazijn, kleurstof: karamel), suiker, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), 

natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), 

appelstroop (beetwortelsap, appelsap), (2%)ontbijtkoek(glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige 

olie (shea)), gemodificeerd maïszetmeel, ROOMBOTER, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma, zwarte peper, (<1%)laurier, nootmuskaat, (<1%)kruidnagel.



181908 KIPDIJEN ROLL.M.JUS 3P    450G (67%)kipdijenrolletje (97% kippenvlees, kippenvel, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

181940 KIPDIJEN ROLL.M.JUS 6P    900G (67%)kipdijenrolletje (97% kippenvlees, kippenvel, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

194642 GEBR.KALFSVLEES MET JUS 3P GM (50%) kalfsgeschnetzeltes (93% kalfsvlees, aardappelzetmeel, plantaardige olie (raapzaad), zout, zuurteregelaar: natriumcitraten, 

maltodextrine, gekarameliseerde suiker), water, gemodificeerd maïszetmeel, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet 

(palm), zout, specerijen, kruiden), tomaat, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: 

E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, witte peper, laurier.

200074 LAMSVLEES MASSALA water, (35%)lamspoulet (97% lamsvlees, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, zout), tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, 

verdikkingsmiddel: calciumchloride, voedingszuur: citroenzuur), groene paprika, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie 

(palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, 

stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), ui, gemodificeerd maïszetmeel, gembersiroop (suiker, water, natuurlijk 

gemberaroma, conserveermiddel: E211), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), (<1%)kerrie (koriander, peulvruchten), 

citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: 

citroenzuur), gember, chilies.

200126 DAGING RENDANG R (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, ui, ketjap 

manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: 

citroenzuur), suiker, (2%)kokos, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd 

maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), (1%)sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), aroma (zout, smaakversterker: 

mononatriumglutamaat, dextrose, groentepoeder (ui, knoflook), natuurlijk aroma, plantaardige olie (raapzaad), specerijen, 

gedroogde groenten (ui), specerijextracten), plantaardige olie (SOJA), (<1%)kokos, gember, natuurlijk aroma, (<1%)rode pepersaus 

(azijn, rode peper, zout), chilies.



200430 RUNDERSTOOFPOTJE (40%)rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, ui, juspoeder(LACTOSE (MELK), aardappelzetmeel, 

TARWEBLOEM, aroma (kleurstof: karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631 (SOJA)), natuurlijk aroma, 

groentepoeder (tomaat), plantaardig vet (palm), zout, plantaardige olie (raapzaad, ui), specerijen, glucosestroop, kruiden), 

appelstroop (beetwortelsap, appelsap), demi glacesaus(gemodificeerd maïszetmeel, groentepoeder (ui, tomaat), plantaardig vet 

(palm), TARWEBLOEM, zout, aroma (kleurstof: karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631 (SOJA)), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, plantaardige olie (raapzaad), voedingszuur: 

citroenzuur, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, 

zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), bouillonpoeder(zout, aroma (SOJA, kleurstof: 

karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), glucosestroop, natuurlijk aroma, 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, 

kleurstof: karamel), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), natuurlijk aroma, witte peper, laurier, nootmuskaat.

203569 GEBR.KIPFILET - KIPPENJUS (62%)kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

203721 GEBR.KALK.BIEFSTUK- K.JUS (64%)kalkoenmedaillons (97% kalkoenvlees, dextrose, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

203828 KIPPENBOUT MET KIPPENJUS (78%)kippenbout(96% kippenvlees, aardappelzetmeel, kruiden, specerijen (koriander, MOSTERD, SELDERIJ), zout, zuurteregelaar: 

E640, maltodextrine, gehydrolyseerd SOJA-EIWIT, rijstebloem, groentepoeder (ui, KNOLSELDERIJ), gistextract, LACTOSE (MELK), 

plantaardige olie (zonnebloem), kruidenolie (koriander), natuurlijk aroma (ui)), water, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet 

(palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie (zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

206428 SNIJBONEN (94%)snijbonen, water, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), nootmuskaat, witte peper, koenjit.

206460 WORTELTJES (94%)wortel, water, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige 

olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), suiker, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), 

natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), witte peper.



207995 PIKANTE GROENTEN - ANANAS (23%)ananas (61% ananas, ananassap), (22%)romanobonen, (20%)witte kool, (14%)rode paprika, (9%)taugé, water, gemodificeerd 

maïszetmeel, suiker, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), azijn (water, 

natuurazijn, kleurstof: karamel), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), gember, koenjit.

208006 SAJOURBOONTJES (74%)sperziebonen, water, azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), suiker, (2%)PINDA'S(PINDA'S, plantaardige olie 

(zonnebloem), zout), kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), ui, tomaat, 

gemodificeerd maïszetmeel, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), (<1%)sambal 

oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), kokos, kokos, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), ketjap manis(melado, water, 

sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), 

plantaardige olie (SOJA), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), citroengraspuree 

(citroengras, water, plantaardige olie (zonnebloem), zout, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, zuurteregelaar: E514, 

conserveermiddel: kaliumsorbaat), koenjit, zout, galangawortel.

258462 MVHH HAZENPEPER     1,8KG (35%)haasvlees (96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, rode wijn 

(SULFIET), ui, appelstroop (beetwortelsap, appelsap), KNOLSELDERIJ, rode bosbessen (rode bosbes, suiker, verdikkingsmiddel: 

pectinen (maïs), voedingszuur: citroenzuur), wortel, ontbijtkoek(glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, 

plantaardige olie (shea)), gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, voedingszuur: calciumlactaat, stabilisator: 

E450, conserveermiddel: natriumnitriet, berkenhoutrook), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), juspoeder(gemodificeerd 

maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), 

plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), 

(<1%)zwarte peper, natuurlijk aroma, jeneverbessen, nootmuskaat.

258535 MVHH IND.BAMI KIP  1,25KG 51% mie (TARWEGRIESMEEL, KIPPENEI-EIWIT), prei, (8%)kipdijvlees (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, 

zuurteregelaar: E640), (8%)ROEREI(SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie (koolzaad), gemodificeerd 

zetmeel, zout, voedingszuur: citroenzuur), witte kool, taugé, winterpeen, plantaardige olie (SOJA), kipbouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), smaakversterker: mononatriumglutamaat, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), natuurlijk aroma, 

plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), plantaardige olie (zonnebloem), kruidenmix (groenten (ui, kool, prei, 

paprika), zout, specerijen (koriander), lavas), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), suiker, 

sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, 

conserveermiddel: kaliumsorbaat), gember.



271619 BABI PANGANG-GROENTEN/BAMI NA 19% mie (TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), water, 14% varkensreepjes (87% varkensvlees, plantaardige olie (raap), 

aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde 

suiker), 9% witte kool, 7% ananas (61% ananas, ananassap), 6% romanobonen, 4% prei, 4% rode paprika, suiker, 3% tomaat, 3% 

wortel, SCHARRELEI, 3% taugé, (natuur)azijn, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), appel, 

gereconstitueerde magere MELK, specerijen (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), zout, gember, knoflook, sjalotten, <1% ketjap 

manis (melado, water, sojasaus (water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), 

geneutraliseerde azijn, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), citroenvezel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, 

xanthaangom, kleurstof: karamel.

279599 GEBR.KIPFILET MET KIPPENJUS 3P (62%)kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

280053 GEBRADEN KALKOENBIEFSTUK JUS (64%)kalkoenmedaillons (97% kalkoenvlees, dextrose, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie 

(zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

282767 PIKANTE GROENTEN MET ANANAS 3P (23%)ananas (ananas, ananassap), (22%)romanobonen, (20%)witte kool, (14%)rode paprika, (9%)taugé, water, gemodificeerd 

maïszetmeel, suiker, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), azijn (water, 

natuurazijn, kleurstof: karamel), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), gember, koenjit.

290176 BABI PANGANG-OOST.GROENT./BAMI 34% bami (66% TARWEMIE, prei, SCHARRELEI, wortel, taugé, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), suiker, zout, ui, 

gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), 14% varkensvleesreepjes (74% varkensvlees, water, gemodificeerd 

aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk aroma, TARWEVEZEL, stabilisator: E451, varkenseiwit), water, 7% ananas 

(61% ananas, ananassap), 7% romanobonen,  6% witte kool, 4% rode paprika, suiker, 3% taugé, 2% tomaat, gemodificeerd 

maïszetmeel, (natuur)azijn, zout, sjalotten, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), appel, specerijen (SELDERIJ, koriander, 

peulvruchten), gember, knoflook, natuurlijk aroma, geneutraliseerde azijn, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, citroenvezel, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), kleurstof: 

karamel, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom.



296591 DAGING RENDANG R     575G (38%)rijst, (25%)sperziebonen, (12%)rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, ui, suiker, ketjap 

manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: 

citroenzuur), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, (<1%)PINDA'S(PINDA'S, plantaardige olie 

(zonnebloem), zout), (<1%)kokosroom (kokosnootextract, water, stabilisatoren: xanthaangom, guarpitmeel, carrageen), tomaat, 

knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), (<1%)kokos, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, 

plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, 

E223 (SULFIET)), (<1%)sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), plantaardige olie (SOJA), aroma (zout, smaakversterker: 

mononatriumglutamaat, dextrose, groentepoeder (ui, knoflook), natuurlijk aroma, plantaardige olie (raapzaad), specerijen, 

gedroogde groenten (ui), specerijextracten), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), 

(<1%)kokos, gember, (<1%)rode pepersaus (azijn, rode peper, zout), natuurlijk aroma, citroengraspuree (citroengras, water, 

plantaardige olie (zonnebloem), zout, stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, zuurteregelaar: E514, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), koenjit, zout, galangawortel, chilies.

312559 KIP BRABANTS/WORTELTJES/PUREE 30% Parijse wortelen, 22% aardappelen, 14% kipdij (98% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout), water, 8% gedroogde 

pruimen, volle MELK, ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, rode wijn, zout, ROOMBOTER, suiker, natuurlijk aroma, <1% steranijs, <1% komijnzaad, specerijen, kruiden, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, 

TARWE), plantaardig vet (palm), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma 

(MELK), kleurstof: carotenen.

312619 KIP BRABANTS/WORTEL/PUREE NA 28% wortelen, 24% aardappelen, water, 13% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen 

(koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), 

stabilisator: carrageen), 8% gedroogde pruimen, volle MELK, ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, rode wijn, suiker, ROOMBOTER, gehydrolyseerd collageen (rund), natuurlijk aroma, kruiden, 

specerijen, <1% komijnzaad, <1% steranijs, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

313165 KIP KORMA/SPERZIEB.-PAPR/RIJST 33% rijst, 23% sperziebonen, 15% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), water, 7% rode 

paprika, 4% bloemkool, KARNEMELK, 2% ui, zure ROOM, 1% AMANDELEN, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, katoenzaad), gemodificeerd maïszetmeel, <1% rozijnen, knoflook, 

kerrie (koriander, peulvruchten), zout, specerijen, gelatine (rund), suiker, natuurlijk aroma (gember), aroma (EI, wortel, maïs), 

boteraroma (MELK), citroenvezel, glucosestroop, dextrose, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

groentepoeder (ui, knoflook, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, stabilisator: carrageen, 

emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, kleurstof: carotenen. 



313186 KIP KORMA/SPERB.-PAPR/RIJST NA 33% rijst, 23% sperziebonen, 15% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen 

(koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), 

stabilisator: carrageen), water, 7% rode paprika, 4% bloemkool, KARNEMELK, 2% ui, zure ROOM, 1% AMANDELEN, plantaardige 

olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, katoenzaad), aroma (EI, 

wortel, maïs), gemodificeerd maïszetmeel, <1% rozijnen,  knoflook, kerrie (koriander, peulvruchten), specerijen, kruiden, gelatine 

(rund), suiker, natuurlijk aroma (gember), boteraroma (MELK), zout, citroenvezel, glucosestroop, dextrose, groentepoeder 

(knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, kleurstof: carotenen.

371252 RUNDVLEES MET KOKOSSAUS MULTI (40%)rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), ui, 

rode paprika, taugé, (3%)kokos, hollandaise saus (water, plantaardige olie (zonnebloem), BOTER, EIGEEL, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, plantaardig eiwit 

(erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), gemodificeerd maïszetmeel, witte wijn (SULFIET), tom yum(zout, suiker, 

plantaardige olie (SOJA), citroengras, smaakversterker: mononatriumglutamaat, zuurteregelaar: citroenzuur, chilipoeder, 

tamarinde, sjalotten, knoflook, galangal, limoensap), suiker, citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), 

(<1%)kokos, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), gember, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), koenjit, chilies.

372363 UIENJUS MULTI water, (9%)ui, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, vloeibare 

margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, 

kleurstof: carotenen), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, witte peper, laurier, 

nootmuskaat, kruidnagel.

390395 KIPPENPOOT KETJAPSAUS GRVERP. (77%)kipdrumsticks (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden, specerijen, 

zuurteregelaar: E640, zout), water, (4%)ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: 

karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), ui, gemodificeerd maïszetmeel, suiker, azijn (water, natuurazijn, 

kleurstof: karamel), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), sambal oelek (rode peper, 

water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), 

plantaardige olie (zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), SESAMZAAD, gember.



403216 KALFSROOMSCHNITZEL JUS 6P (62%)kalfsroomschnitzel(85% kalfsvlees, paneermeel (TARWE, ROGGE), specerijen, zout, koriander, paneermeel (TARWEBLOEM, 

zout, gist, paprika poeder), gemodificeerd maïszetmeel, dextrose, natuurlijk aroma, 4% ROOM, stabilisatoren: E466, natriumcitraat, 

carrageen, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, aroma, bouillonpoeder (zout, aroma), ui, kleurstof: paprika-extract), 

water, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige 

olie (zonnebloem), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, laurier, witte peper.

404458 HOLLANDAISESAUS water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), hollandaise saus (water, plantaardige olie (zonnebloem), BOTER, 

EIGEEL, gemodificeerd maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, 

xanthaangom, plantaardig eiwit (erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), gemodificeerd maïszetmeel, 

ROOMBOTER, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie 

(raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), suiker, witte peper, koenjit.

408677 PINDASOEP SURINAAMS water, (20%)PINDAKAAS(PINDA'S), taugé, prei, tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: calciumchloride, 

voedingszuur: citroenzuur), ui, OMELET(SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie (zonnebloem), zout, 

verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, zuurteregelaar: citroenzuur), tomaat, (4%)PINDA'S(PINDA'S, plantaardige olie 

(zonnebloem), zout), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder 

(knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), (1%)kokos, BLADSELDERIJ, rode peper, citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur).

408999 SLAVINK/DOPERWTEN-WORTEL/AARD 32% aardappelen, 20% erwten, 17% slavink (87% varkensvlees, water, paneermeel (TARWEBLOEM, zout, gist), aardappelzetmeel, 

TARWEVEZEL, kruiden, specerijen, specerijextract, knoflook, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, paprika, ui, tomaat, stabilisatoren: 

E451, E450, dextrose), 15% wortel, water, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), ui), zout, suiker, specerijen, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), 

plantaardig vet (palm), kruiden, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

411227 EMAAGEHAKTBAL 28% aardappelen, water, 23% kapucijners (88% kapucijners, water, zout), 16% varkensballetje (87% varkensvlees, water, 

aardappelzetmeel, paneermeel (TARWE), plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), zout, ui, tomaat, paprika, knoflook, 

TARWEVEZEL, TARWEBLOEM, kruiden, specerijen, stabilisatoren: E451, E450, dextrose), volle MELK, 2% spekreepjes (95% 

varkensvlees, zout, rookaroma, specerijextracten), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

gemodificeerd maïszetmeel, <1% peterselie, <1% bieslook, natuurlijk aroma, <1% laurier, specerijen, zout, kruiden, TARWEBLOEM, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet 

(palm), glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), 

emulgator: E472c, kleurstof: carotenen. 



411662 KALFSVLEES MET JUS 1P GEMALEN (50%)kalfsgeschnetzeltes (93% kalfsvlees, aardappelzetmeel, plantaardige olie (raapzaad), zout, zuurteregelaar: natriumcitraten, 

maltodextrine, gekarameliseerde suiker), water, gemodificeerd maïszetmeel, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet 

(palm), zout, specerijen, kruiden), tomaat, vloeibare margarine(plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator: 

E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, witte peper, laurier.

416471 EMAASLAVINK/DOP 32% aardappelen, 20% erwten, 17% slavink (87% varkensvlees, water, paneermeel (TARWEBLOEM, zout, gist), aardappelzetmeel, 

TARWEVEZEL, kruiden, specerijen, specerijextract, knoflook, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, paprika, ui, tomaat, stabilisatoren: 

E451, E450, dextrose), water, 15% wortel, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), suiker, 

natuurlijk aroma, specerijen, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), 

plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

422969 MVHH THAISE KIPCURRY1800G (45%)kipdijvlees (91% kippenvlees, dextrose, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, suiker, 

ui, azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), 

kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: 

carotenen), gemodificeerd maïszetmeel, SOJASAUS(water, SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, alcohol, suiker), kokos, kokos, 

plantaardige olie (SOJA), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gembersiroop (suiker, 

water, natuurlijk gemberaroma, conserveermiddel: E211), BLADSELDERIJ, sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), rode peper, zout, koriander, 

kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), groentepoeder (paprika), koenjit, natuurlijk aroma.

452781 MVHH GEHAKTBALLETJES KETJ1,8KG (44%)gehaktballetjes(61% rundvlees, kippencollageen, water, paneermeel (TARWE), SOJA-EIWIT, zout, dextrose, kruiden en 

specerijen, gedroogde groenten (ui, knoflook, paprika), gistextract, suiker, aroma's, plantaardige olie (koolzaad), chilies, 

stabilisatoren: E450, E451, kleurstof: karamel), water, (11%)ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, 

zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), ui, gemodificeerd maïszetmeel, suiker, azijn (water, 

natuurazijn, kleurstof: karamel), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), sambal oelek (rode 

peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), plantaardige olie (zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), SESAMZAAD, 

gember.



452799 MVHH STOOFVLEES-ABDIJBIER1,8KG (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, ui, bier(water, 

GERSTEMOUT, glucosestroop, hop, gist), appelstroop (beetwortelsap, appelsap), demi glacesaus(gemodificeerd maïszetmeel, 

groentepoeder (ui, tomaat), plantaardig vet (palm), TARWEBLOEM, zout, aroma (kleurstof: karamel, smaakversterkers: 

mononatriumglutamaat, E631 (SOJA)), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, 

plantaardige olie (raapzaad), voedingszuur: citroenzuur, specerijen, kruiden), juspoeder(LACTOSE (MELK), aardappelzetmeel, 

TARWEBLOEM, aroma (kleurstof: karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631 (SOJA)), natuurlijk aroma, 

groentepoeder (tomaat), plantaardig vet (palm), zout, plantaardige olie (raapzaad, ui), specerijen, glucosestroop, kruiden), 

gemodificeerd maïszetmeel, ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, 

ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), bouillonpoeder(zout, aroma (SOJA, kleurstof: karamel, smaakversterkers: 

mononatriumglutamaat, E631), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), glucosestroop, natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), specerijen), MOSTERD(water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), azijn 

(water, natuurazijn, kleurstof: karamel), natuurlijk aroma, witte peper, laurier, nootmuskaat.

539224 MVHH MAROKAANSE KIPTAJINE 1.2K (33%)kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), aardappelen, 

tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: calciumchloride, voedingszuur: citroenzuur), tuinerwten, winterpeen, ui, 

gedroogde pruimen, AMANDELEN, plantaardige olie (SOJA), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), water, knoflookpuree 

(knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), sinaasappelzeste (sinaasappelschil, glucose-fructosesiroop, suiker, 

zuurteregelaar: citroenzuur), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), koriander, koenjit, groentepoeder 

(paprika), gember, komijnzaad, koriander, kaneel.

539258 MVHH BEEF TERIYAKI 1.5KG (41%)rundergeschnetzeltes(93% rundvlees, rijstwijn, aardappelzetmeel, suiker, SOJABONEN, TARWE, plantaardige olie (raap), 

zout, gember, knoflook, zuurteregelaar: E640, groentepoeder (ui), gekarameliseerde suiker), water, suiker, SOJASAUS(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, alcohol, suiker), ui, rode paprika, sherry (druiven, wijnalcohol (druiven), druivenmost, 

conserveermiddel: zwaveldioxide (SULFIET), voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, 

azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), 

citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), plantaardige olie (SOJA), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.



552405 MVHH HERTENSTOVERIJ 1800G (40%)hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, suiker), water, champignons, rode wijn 

(SULFIET), stokzwammetjes (stokzwammetjes, water, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), appelstroop (beetwortelsap, appelsap), 

juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), (3%)spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, 

zuurteregelaar: kaliumlactaat, specerijextracten, conserveermiddelen: natriumnitriet, E262), ui, rode bosbessen (rode bosbes, 

suiker, verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), voedingszuur: citroenzuur), gedroogde cranberries (suiker, cranberries, plantaardige 

olie (zonnebloem)), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), natuurlijk aroma, zwarte 

peper, witte peper, jeneverbessen, laurier, nootmuskaat, kruidnagel.

552413 MVHH DAGING RENDANG 1800G (40%)runderpoulet (96% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, ui, ketjap 

manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: 

citroenzuur), suiker, (2%)kokos, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd 

maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), plantaardige olie (SOJA), (<1%)kokos, gember, natuurlijk aroma, rode 

pepersaus (azijn, rode peper, zout), chilies.

552659 MVHH INDONES.NASI        1250G (63%)rijst, prei, witte kool, (8%)ROEREI(85% SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie (koolzaad), 

gemodificeerd zetmeel, zout, voedingszuur: citroenzuur), (7%)hamblokjes (59% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, natuurlijk 

aroma, zout, stabilisatoren: E451, E452, dextrose, verdikkingsmiddel: carrageen, varkenseiwit, rookaroma, conserveermiddel: 

natriumnitriet), suiker, plantaardige olie (SOJA), ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, 

kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), zout, gember, koenjit, 

koriander.

552811 MVHH PASTA CARBONARA1525G (41%)  farfalle(harde TARWEGRIES), water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), (5%)spekreepjes (95% 

varkensvlees, zout, rookaroma, zuurteregelaar: kaliumlactaat, specerijextracten, conserveermiddelen: natriumnitriet, E262), ui, prei, 

(2%)KAAS(MELK, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: natriumnitraat, kleurstof: annatto, carotenen), gemodificeerd 

maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem), bouillonpoeder(zout, aroma (SOJA, kleurstof: karamel, smaakversterkers: 

mononatriumglutamaat, E631), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), glucosestroop, natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), 

plantaardige olie (raapzaad), specerijen), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), chilies.



578406 HELD.CHIN.TOM/KIP SP 1,5L water, (13%)tomaat, (8%)kippenvlees, prei, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, taugé, (3%)tomatenketchup(tomaat, azijn, suiker, 

zout, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), specerij), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), gember.

616225 ERWT.SOEP+WORST K&K2000ML water, (19%)spliterwten, prei, (6%)rookworstschijfjes (48% varkensvlees, 40% varkensseparatorvlees, water, zout, dextrose, 

kruiden, specerijen, rundercollageen, rookaroma, voedingszuur: citroenzuur, emulgatoren: E450, E452, conserveermiddel: 

natriumnitriet), KNOLSELDERIJ, (2%)spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, zuurteregelaar: kaliumlactaat, 

specerijextracten, conserveermiddelen: natriumnitriet, E262), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), aroma (zout, natuurlijk 

aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), witte peper.

621262 KIP SIAM HALAL 6 PERSOONS (40%)kippenvlees (99%kippenvlees, zout), water, ananas (ananas, ananassap), rode paprika, ui, ketjap manis(melado, water, 

sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), suiker, 

tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: 

citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), 

bouillonpoeder(zout, aroma (SOJA, kleurstof: karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), glucosestroop, natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), 

(<1%)kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), gember, koenjit.

621495 DAGING FOE YONG HAI HALAL 6PER (40%)rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, (9%)tomaat, suiker, (3%)prei, (3%)ui, appelmoes (appel, 

suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, (2%)taugé, tomatenketchup(tomaat, azijn, suiker, zout, extract van 

specerijen en kruiden (SELDERIJ), specerij), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, 

wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), 

knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), plantaardige olie (SOJA), citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E224 (SULFIET)), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 

geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat).

633874 AJAM PANGANG 6 PERSOONS (40%)kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, tomaat, suiker, 

appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), ui, gemodificeerd maïszetmeel, ketjap manis(melado, water, 

sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), aroma 

(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, 

specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), gember (gember, suiker, water), citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), plantaardige olie (SOJA), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: 

citroenzuur), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, 

voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), gember.



634032 FOE YONG HAI 6 PERSOONS water, (20%)ROEREI (85% SCHARRELEI, gereconstitueerde magere MELK, plantaardige olie (koolzaad), gemodificeerd zetmeel, 

zout, voedingszuur: citroenzuur), (9%)tomaat, (6%)wortel, (6%)witte kool, (6%)sperziebonen, (6%)erwten, suiker, (3%)prei, (2%)ui, 

appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, taugé, tomatenketchup(tomaat, azijn, suiker, 

zout, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), specerij), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), plantaardige 

olie (SOJA), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd 

maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat).

645622 KIP TANDOORI HALAL 6 PERSOONS (38%)kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, 

roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, 

emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), champignons, groene paprika, rode paprika, 

witte kool, ui, gemodificeerd maïszetmeel, gembersiroop (suiker, water, natuurlijk gemberaroma, conserveermiddel: E211), 

bouillonpoeder(zout, aroma (SOJA, kleurstof: karamel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), glucosestroop, natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), 

citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), groentepoeder (paprika), knoflookpuree (knoflook, water, zout, 

citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), koenjit, koriander, chilies.

652909 LIMB.STOOFSCH/SPRUIT/KRIEL Z- 33% aardappelen, 28% spruiten, 15% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water,  5% ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), suiker, natuurazijn, beetwortelsap, appelsap, gemodificeerd maïszetmeel, ROOMBOTER, natuurlijk 

aroma, specerijen, <1% laurier, <1% kruidnagel, zout, boteraroma (MELK), TARWEBLOEM, ROGGEBLOEM, groentepoeder (ui, 

tomaat, knoflook, wortel, prei), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), glucose-

fructosestroop (TARWE), glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: 

E472c, kleurstof: carotenen, karamel. 

653162 HAMLAP/BOON/PUREE TUINK.  505G 32% sperziebonen, 26% aardappelen, 16% hamlap (95% varkensvlees, varkenseiwit, water, gedroogde glucosestroop, zout, 

dextrose, stabilisatoren: carrageen, E450, kleurstof: karamel), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, specerijen, <1% peterselie, <1% dille, <1% 

nootmuskaat, <1% tijm, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), 

kruiden, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

653447 KIPFILET/JUS/ANDIJVIESTAMP525G 40% aardappelen, 25% andijvie, 15% kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

volle MELK, 2% ui, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, 

natuurazijn, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, specerijen, 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), 

TARWEBLOEM, kruiden, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), specerijextracten, kleurstof: carotenen, karamel.



653599 KALK.DRAGON/BOON/GEB.AARD 500G 30% aardappelblokjes (91% aardappel, zetmeel (TARWE, rijst, aardappel), maïszetmeel, zout, groentepoeder (knoflook, ui), kruiden, 

gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, kleurstof: paprika-extract, specerij, plantaardige olie (zonnebloem)), 27% tuinbonen, 

18% kalkoenbiefstukjes (97% kalkoenvlees, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, volle MELK, 2% ui, plantaardige olie 

(olijf, zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), KARNEMELK, 

gemodificeerd maïszetmeel,  <1% dragon, citroensap, sjalotten, suiker, knoflook, <1% tijm, kruiden, specerijen, zout, 

glucosestroop, dextrose, aroma (maïs, EI, wortel), boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel,  plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet 

(palm), stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen.

653604 KIPFILET/JUS/WITLOF/PUREE 505G 31% witlof, 26% aardappelen, 16% kipfilet (97% kippenvlees, aardappelzetmeel, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, 

volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, zout, TARWEBLOEM, 

tomaat, citroensap, natuurlijk aroma, <1% peterselie, <1% dille, specerijen, <1% tijm, boteraroma (MELK), glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma 

(maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen.

653803 KALK.DRAGON/BOON/GEB.AARD Z- 29% tuinbonen, 27% aardappelen, 16% kalkoenbiefstukjes (98% kalkoenvlees, dextrose, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde 

glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen), water, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), volle MELK, 2% ui, KARNEMELK, gemodificeerd 

maïszetmeel, <1% dragon, citroensap, sjalotten, knoflook, suiker, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei), specerijen, 

<1% tijm, laurier, zout, glucosestroop, dextrose, aroma (maïs, EI, wortel), boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, citroenvezel, 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: carotenen.

653811 KIPFILET/WITL/PUREE Z- 32% witlof, 26% aardappelen, 16% kipfilet (95% kippenvlees, water, gedroogde glucosestroop, kaliumchloride, aardappelzetmeel, 

stabilisator: carrageen, kleurstof: karamel), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard)), 

gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, tomaat, citroensap, natuurlijk aroma, <1% peterselie, specerijen, <1% dille, zout, <1% 

tijm, boteraroma (MELK), groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), 

plantaardig vet (palm), kruiden, glucosestroop, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.

654171 VEGA BAL/SP.BOON/GEK.AARD 515G 31% sperziebonen, 29% aardappelen, 20% vegetarische balletjes (gerehydrateerd eiwit (SOJA, TARWE), ui, SCHARRELEI-EIWIT, 

plantaardige olie (koolzaad), kruiden en specerijen (MOSTERD, SELDERIJ), plantaardige vezels, glucosestroop, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, dextrose, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, zetmeel, natuurlijk aroma, groenten, aroma, geleermiddelen: E401, 

E405, rookaroma), water, KARNEMELK, 1% MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), <1% ui, 

gemodificeerd maïszetmeel, MELKEIWIT (LACTOSE), zout, natuurlijk aroma, specerijen, aroma (maïs), glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), boteraroma (MELK), stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472b, E435, E433, 

E472c, mono- en diglyceriden van vetzuren, kleurstof: carotenen.



654281 OMELET/DRAGON/TUINB/KRIEL 500G 29% aardappelen, 28% tuinbonen, 18% OMELET (63% KIPPENEI (vrije uitloop), MELK, water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 

maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle 

MELK, 2% ui, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, 

koolzaad), KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, <1% dragon, citroensap, sjalotten, suiker, knoflook, groentepoeder (paprika, 

knoflook, ui, wortel, prei), specerijen, <1% tijm, laurier, zout,  aroma (maïs, EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

gedroogde groenten (ui), citroenvezel, aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, 

kleurstof: carotenen.

658081 VEGA BAL/SP.BOON/GEK.AARD Z- 31% aardappelen, 29% sperziebonen, water, 16% vegetarische balletjes (88% gerehydrateerd SOJA- en TARWE-EIWIT, 

aardappelzetmeel, KIPPENEI-EIWIT, ui, kruiden, specerijen (koriander), plantaardige olie (zonnebloem), kleurstof: karamel, 

groentepoeder (ui), verdikkingsmiddel: guarpitmeel, maltodextrine, ijzer, vitamine B12), KARNEMELK, 1% MOSTERD (water, 

MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, 

koolzaad, zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 1% ui, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma, specerijen, aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, zout, stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

658361 KIBBELING/MEXCICOMIX/KRIEL510G 30% aardappelen, 29% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 20% kibbeling (92% 

alaskakoolvis (VIS), beslagmix (water, bakmeel (aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, rijstmeel, dextrose), groentepoeder (paprika))), 

water, KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, SOJA, zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), 2% augurk met zoetstof(augurk, water, azijn, zout, zoetstof: sacharinen, natuurlijk aroma (MOSTERD), 

kleurstof: E101), 1% ui, gemodificeerd maïszetmeel, <1% kappertjes (kappertjes, water, zout, azijn), sjalotten, <1% peterselie, 

citroensap, <1% bieslook, groentepoeder (paprika, ui, knoflook, tomaat, wortel, prei), <1% kervel, specerijen (SELDERIJ, koriander, 

peulvruchten), zout, (natuurlijk) aroma, glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, TARWEBLOEM, smaakversterker: mononatriumglutamaat, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, carrageen, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

658586 HERTENSTOVERIJ/STAMPP.WK1 530G 32% aardappelen, 13% hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, suiker), 8% pastinaak, 8% wortel, 8% 

KNOLSELDERIJ, water, volle MELK, rode wijn, 2% champignons, ROOMBOTER, 2% appelstroop (beetwortelsap, appelsap),1% 

stokzwammetjes (90% stokzwammetjes, water, zout), ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad, ui), <1% gerookte spekblokjes 

(87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), <1% BLADSELDERIJ, rode bosbes, gemodificeerd 

maïszetmeel, zout, suiker, natuurazijn, natuurlijk aroma, <1% bieslook, <1% rozemarijn, <1% jeneverbessen, specerijen, kruiden, 

TARWEBLOEM, glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, 

prei, tomaat), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, 

SOJA), plantaardig vet (palm), verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), kleurstof: karamel.



658604 HERTENSTOVERIJ/STAMPP.WK1 Z- 33% aardappelen, 13% hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, suiker), 8% pastinaak, 8% wortel, 8% 

KNOLSELDERIJ, water, volle MELK, 2% champignons, rode wijn, ROOMBOTER, 1% stokzwammetjes (90% stokzwammetjes, water, 

zout), ui, plantaardige olie (zonnebloem), <1% BLADSELDERIJ, rode bosbes, appelstroop (beetwortelsap, appelsap), gemodificeerd 

maïszetmeel, suiker, natuurazijn, <1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, 

berkenhoutrook), natuurlijk aroma, <1% bieslook, <1% rozemarijn, <1% jeneverbessen, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, 

glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE), plantaardig vet (palm), zout, verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), kleurstof: karamel.

660106 V-STOVERIJ/KRIEL GLV-LV   495G 32% aardappelen, 15% varkenshaas (93% varkensvlees, zout, aardappelzetmeel, gekarameliseerde suiker), water, 5% winterpeen, 

4% cherrytomaat, 3% winterpeen geel, 3% koolrabi, 3% KNOLSELDERIJ, 3% BLEEKSELDERIJ, 3% venkel, 3% pastinaak, 3% 

koolraap, 3% champignons, rode wijn,  2% ui, 2% tomaat, tomatensap, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), ui), 1% zilveruien, glucosestroop, <1% spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, specerijextracten), zout, 

gemodificeerd maïszetmeel, knoflook, suiker, kruiden, citroensap, groentepoeder (paprika, tomaat, knoflook, ui, wortel, prei), 

specerijen, aardappelzetmeel, rijstebloem, aroma (SOJA), natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde groenten 

(ui), specerijextracten, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), citroenvezel, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631, 

stabilisator: calciumchloride, verdikkingsmiddel: calciumchloride, kleurstof: karamel. 

661644 KIPFILET/WITL/PUREE GM    590G 28% witlof, 24% aardappelen, water, 10% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), volle MELK, 

gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, tomatenpuree, citroensap, 

aroma (EI, wortel, maïs), <1% peterselie, <1% dille, <1% tijm, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, witte wijnextract, groentepoeder 

(ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), natuurlijk aroma, plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), 

boteraroma (MELK), gistextract, glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

emulgator: E472c, kleurstof: caroteen.

661767 KIPFILET/ANDIJVIESTAMPP.GM590G 35% aardappelen, 23% andijvie, water, 10% kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), volle 

MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 2% ui, gemodificeerd maïszetmeel, zout, azijn, 

gistextract, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), specerijen, kruiden, 

TARWEBLOEM, witte wijnextract, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: caroteen, karamel.

661945 V-FILET/SP.BOON/PUREE GM  590G water, 25% sperziebonen, 23% aardappelen, 10% varkenshaas (97% varkensvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde 

glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), volle MELK, plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, zout, aroma (maïs), <1% peterselie, <1% dille, <1% 

tijm, kruiden, specerijen, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), natuurlijk aroma, plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde groenten (ui), specerijextracten, glucosestroop, 

suiker, aardappelzetmeel, boteraroma (MELK), smaakversterker: mononatriumglutamaat, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.



662006 GEB.ZALM/GROENTEN/PENNE GM560G water, 14% zalmfilet (99% zalm (VIS), plantaardige olie (raap (gedeeltelijk gehard)), suiker, dextrose), 13% tagliatelle (harde 

TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), 8% koolraap, 6% pastinaak, 6% wortel, 4% maïs, KARNEMELK, 3% KNOLSELDERIJ, 3% venkel, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palm (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, 

ui),(gemodificeerd) maïszetmeel, (<1%)MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), 

glucosestroop, zout, (geconcentreerd) citroensap,  (natuurlijk) aroma, specerijen, BOTER, EIGEEL, plantaardig eiwit (erwt), suiker, 

paprika-extract, VISPOEDER, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, 

specerijextracten, SOJALECITHINE, boteraroma (MELK), vitamine A, vitamine D3, smaakversterker: mononatriumglutamaat, 

verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: 

carotenen.

662187 VEGA BAL/SP.BOON/PUREE GM 600G 25% sperziebonen, 23% aardappelen, water, 13% vegetarisch gehakt (94% gerehydrateerd SOJA-EIWIT, dextrose, 

GERSTEMOUTEXTRACT, gistextract, maltodextrine, ijzer, vitamine B12), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), KARNEMELK, 2% MOSTERD (water, 

MOSTERDZAAD, natuurazijn, zout, specerijen, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, ui, zout, natuurlijk aroma, 

specerijen, aroma (maïs), groentepoeder (ui, knoflook, wortel, prei), gedroogde groenten (ui), specerijextracten, dextrose, 

glucosestroop, suiker, aardappelzetmeel, boteraroma (MELK), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

smaakversterker: mononatriumglutamaat, emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen. 

662239 VEGA GRILLSTUK/HUTSPOT GM590G 32% aardappelen, 23% winterpeen, water, 10% vegetarische grilstukjes (water, 17% SOJA-EIWIT, 9% TARWE-EIWIT, plantaardige 

olie (koolzaad, zonnebloem), appel puree, mayonaise (plantaardige olie (zonnebloem), azijn, EI, MOSTERD, gejodeerd zout, suiker), 

gistextract, EIWITPOEDER, groentepoeder (ui, knoflook), peper, azijn, citroenvezel, maïszetmeel, zout), 8% ui, volle MELK, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard, ui), gemodificeerd maïszetmeel,  natuurazijn, zout, TARWEBLOEM, 

natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), gedroogde 

groenten (ui), suiker, aardappelzetmeel, specerijextracten, aroma (maïs), boteraroma (MELK), plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), emulgator: E472c, kleurstof: karamel, carotenen. 

664155 R-STOOFLAP/R.KOOL/PUREE GM Z- 23% aardappelen, water, 20% rode kool, volle MELK, 10% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde 

glucosesiroop, kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), 6% appel, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), azijn, rode wijn, TARWEBLOEM, tomatenpuree, zout, kruiden, specerijen, witte 

wijnextract, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), gistextract, plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), 

emulgator: E472c, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: caroteen, karamel.

664244 KIPFILET/JUS/WITLOF/PUREEGM Z- 29% witlof, 24% aardappelen, water, 10% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen 

(koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), 

stabilisator: carrageen), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), gemodificeerd maïszetmeel, 

tomaat, citroensap, zout, <1% peterselie, natuurlijk aroma, <1% dille, specerijen, <1% tijm, boteraroma (MELK), TARWEBLOEM, 

witte wijnextract, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig 

vet (palm), kruiden, glucosestroop, emulgator: E472c, kleurstof: caroteen.



664304 KIPFILET/ANDIJVIESTAMPP.GM Z- 35% aardappelen, 23% andijvie, 10% kipfiletstukjes (95% kippenvlees, gedroogde glucosestroop, water, kruiden, specerijen 

(koriander), kaliumchloride, aardappelzetmeel, aroma (SOJA), natuurlijk aroma (paprika), plantaardige olie (zonnebloem), 

stabilisator: carrageen), water, volle MELK, 2% ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, 

kruiden, specerijen, TARWEBLOEM, witte wijnextract, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), natuurlijk aroma, plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, boteraroma (MELK), natuurazijn, emulgator: E472c, kleurstof: karamel, 

caroteen. 

665261 V-FILET/SP.BOON/PUREE GM Z- water, 25% sperziebonen, 24% aardappelen, volle MELK, 10% varkenshaas (97% varkensvlees, aardappelzetmeel, aroma, 

gedroogde glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, tomatenpuree, aroma (maïs), <1% peterselie, <1% dille, <1% tijm, 

specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, witte wijnextract, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE), plantaardig vet (palm), zout, boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: caroteen.

665363 PANGAFIL/WORTEL/PUREE GM  580G 26% Parijse wortelen, 24% aardappelen, 17% pangasiusfilet (VIS), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), KARNEMELK, 2% tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, 

suiker, MELKEIWIT (LACTOSE), citroensap, <1% knoflook, glucosestroop, <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, 

rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, zout, (natuurlijk) aroma, tomatensap, boteraroma (MELK), VISPOEDER, groentepoeder (ui), 

citroenvezel, stabilisator: carrageen, verdikkingsmiddel: calciumchloride, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, mono- en 

diglyceriden van vetzuren, kleurstof: carotenen.

666291 R-SAUCIJS/ZUURK.STAMPP.GM 580G 39% aardappelen, 24% zuurkool (99% witte kool, zout), water, 14% runderworst (75% rundvlees, water, vezel (erwt, bamboe), zout, 

zetmeel (aardappel), KIPPENEI-EIWIT, dierlijk eiwit (varken), specerijen, kruidenextract- en kruiden (SELDERIJ), dextrose, 

verdikkingsmiddel: carrageen, varkensdarm), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), gemodificeerd maïszetmeel, 

zout, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), glucosestroop.

672580 BRUINE BONENSOEP SPEK     200G water, 19% bruine bonen, prei, ui, KNOLSELDERIJ, 3% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: 

E450, berkenhoutrook), tomaat, zout, specerijen, natuurlijk aroma, plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), aroma (maïs, EI, wortel), groentepoeder (ui).

741334 VEGA.BALLETJES SATE SAUS  540G (48%)vegetarische balletjes(gerehydrateerd eiwit (SOJA, TARWE), ui, SCHARRELEI-EIWIT, plantaardige olie (koolzaad), kruiden en 

specerijen (MOSTERD, SELDERIJ), plantaardige vezels, glucosestroop, gemodificeerd maïszetmeel, zout, dextrose, gehydrolyseerd 

plantaardig eiwit, zetmeel, natuurlijk aroma, groenten, aroma, geleermiddelen: E401, E405, zuurteregelaars: E516, 

natriumcarbonaat, rookaroma), water, (11%)PINDAKAAS(PINDA'S), suiker, ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), azijn (water, natuurazijn, 

kleurstof: karamel), appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, knoflookpuree 

(knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma 

(maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), sambal oelek (rode 

peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), natuurlijk aroma.



741368 VEGA.BALLETJES SATE SAUS1,08KG (48%)vegetarische balletjes(gerehydrateerd eiwit (SOJA, TARWE), ui, SCHARRELEI-EIWIT, plantaardige olie (koolzaad), kruiden en 

specerijen (MOSTERD, SELDERIJ), plantaardige vezels, glucosestroop, gemodificeerd maïszetmeel, zout, dextrose, gehydrolyseerd 

plantaardig eiwit, zetmeel, natuurlijk aroma, groenten, aroma, geleermiddelen: E401, E405, zuurteregelaars: E516, 

natriumcarbonaat, rookaroma), water, (11%)PINDAKAAS(PINDA'S), suiker, ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), azijn (water, natuurazijn, 

kleurstof: karamel), appelmoes (appel, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, knoflookpuree 

(knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma 

(maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), sambal oelek (rode 

peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), natuurlijk aroma.

744332 DRAGONSAUS               1000g water, pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit 

(gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: 

carrageen, kleurstof: carotenen), gemodificeerd maïszetmeel, (3%)dragon, citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 

(SULFIET)), sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), plantaardige olie (olijf), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), 

natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, 

voedingszuur: citroenzuur), laurier, witte peper, koenjit.

746101 DRUMSTICK MET JUS       10,320 (63%)kipdrumsticks (94% kippenvlees, aardappelzetmeel, suiker, gedroogde groenten (ui, knoflook), kruiden, specerijen, 

zuurteregelaar: E640, zout), water, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk 

aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), gemodificeerd 

maïszetmeel, tomaat, plantaardige olie (zonnebloem), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk 

aroma.

746821 BEEF TERIYAKI            1200g (41%)rundergeschnetzeltes(93% rundvlees, rijstwijn, aardappelzetmeel, suiker, SOJABONEN, TARWE, plantaardige olie (raap), 

zout, gember, knoflook, zuurteregelaar: E640, groentepoeder (ui), gekarameliseerde suiker), water, suiker, (6%)SOJASAUS(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, alcohol, suiker), ui, rode paprika, sherry (druiven, wijnalcohol (druiven), druivenmost, 

conserveermiddel: zwaveldioxide (SULFIET), voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, 

azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), 

citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), plantaardige olie (SOJA), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.



746842 BEEF TERIYAKI             600g (41%)rundergeschnetzeltes(93% rundvlees, rijstwijn, aardappelzetmeel, suiker, SOJABONEN, TARWE, plantaardige olie (raap), 

zout, gember, knoflook, zuurteregelaar: E640, groentepoeder (ui), gekarameliseerde suiker), water, suiker, (6%)SOJASAUS(water, 

SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, alcohol, suiker), (4%)ui, (4%)rode paprika, sherry (druiven, wijnalcohol (druiven), druivenmost, 

conserveermiddel: zwaveldioxide (SULFIET), voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, 

azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), 

citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), plantaardige olie (SOJA), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma.

752490 GEMENGDE GROENTE 6PERS GEMALEN 81% groenten (25% wortel, 25% erwten, 25% sperziebonen, 25% bloemkool), water, aroma (zout, smaakversterker 

(natriumglutamaat), dextrose, groentepoeder (ui, knoflook (SULFIET)), gistextract, plantaardige olie (raapzaad), specerijen, 

gedroogde groenten (ui), jeneverbessen, specerijextracten, kruiden, antiklontermiddel (E551)), gemodificeerd maiszetmeel, 

vloeibare margarine (plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), zout, emulgator (E472c), boteraroma (MELK), kleurstof 

(caroteen)), witte peper.

761923 WILDRAGOUT/AARD/R.KOOL    520G 32% aardappelen, 22% rode kool, water, 5% champignons, 4% hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, suiker), 4% 

haasvlees (96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, 

gekarameliseerde suiker), 6% appel, suiker, rode wijn, KARNEMELK, ui, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, 

palm, koolzaad, raapzaad, zonnebloem), gemodificeerd maïszetmeel, 1% stokzwammetjes, 1% gerookte spekblokjes (87% 

varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), beetwortelsap, appelsap, natuurazijn, zout, cranberries, 

rode bosbes, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), glucosestroop, verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), stabilisator: 

carrageen, emulgatoren: E472b, E435, E433, kleurstof: karamel, carotenen.

761936 WILDRAGOUT/AARD/R.KOOL Z- 520G 32% aardappelen, 22% rodekool, water, 6% champignons, 4% hertenvlees (97% hertenvlees, aardappelzetmeel, zout, suiker), 4% 

haasvlees (96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), 4% appelblokjes (99% appel), rode wijn, 

KARNEMELK, 2% appelmoes (90% appel, suiker), ui, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, palmpit 

(gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), 1% stokzwammetjes (90% stokzwammetjes, water, zout), beetwortelsap, appelsap, 

<1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), natuurazijn, cranberries, 

rode bosbes, TARWEBLOEM, zout, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, groentepoeder (ui, tomaat), aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), emulgatoren: E472b, E435, E433, 

stabilisator: carrageen, kleurstof: karamel, carotenen.



761944 HAZENPEPER/SPRUIT/PUREE   530G 27% aardappelen, 25% spruiten, 12% haasvlees (96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), volle MELK, 

water, rode wijn, ui, 2% AMANDELEN, 2% KNOLSELDERIJ, 2% spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, specerijextracten), 

rode bosbes, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), beetwortelsap, appelsap, <1% wortel, <1% 

ontbijtkoek (glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie (zonnebloem)), <1% gerookte 

spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, 

suiker, natuurazijn, TARWEBLOEM, zout, natuurlijk aroma, specerijen, kruiden, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), 

aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), verdikkingsmiddel: pectinen (maïs),  emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen, karamel. 

762050 HAZENPEPER/SPRUIT/PUREE Z-530G 29% spruiten, 25% aardappelen, 12% haasvlees (96% haasvlees, aardappelzetmeel, zout, gekarameliseerde suiker), water, volle 

MELK, rode wijn, ui, 2% AMANDELEN, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 2% KNOLSELDERIJ, 1% 

spekreepjes (95% varkensvlees, zout, rookaroma, specerijextracten), beetwortelsap, appelsap, <1% wortel, <1% ontbijtkoek 

(glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie (shea)), tomaat, rode bosbes, gemodificeerd 

maïszetmeel, <1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), natuurazijn, 

suiker, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma, <1% bieslook, specerijen, kruiden, zout, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), 

aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), boteraroma (MELK), glucosestroop, dextrose, 

gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, verdikkingsmiddel: pectinen (maïs), emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen, karamel.

788247 BABI KETJAP               600G (40%)varkensvleesreepjes (74% varkensvlees, water, gemodificeerd aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk aroma, 

TARWEVEZEL, stabilisator: E451, zuurteregelaar: natriumcarbonaten, varkenseiwit), water, (10%)ketjap manis(melado, water, 

sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), suiker, azijn 

(water, natuurazijn, kleurstof: karamel), gemodificeerd maïszetmeel, hoisinsaus(suiker, water, gefermenteerde 

SOJABONENPASTA(water, zout, SOJABONEN, TARWEBLOEM), zout, gedroogde groenten (zoete aardappel, knoflook), kleurstof: 

karamel, gemodificeerd maïszetmeel, SESAMPASTA, specerijen, gezouten chilipeper, voedingszuur: azijnzuur), ui, tomaat, sambal 

oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), groentepoeder (knoflook), natuurlijk aroma, kardemom, steranijs, kaneel, laurier, witte peper.

862533 KIPPENBOUT/ BONNE FEMME 34% kippenbout (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, kruiden, specerijen (koriander, MOSTERD, SELDERIJ), zout, maltodextrine, 

gehydrolyseerd SOJA-EIWIT, rijstebloem, groentepoeder (ui, KNOLSELDERIJ), gistextract, LACTOSE (MELK), plantaardige olie 

(zonnebloem), kruidenolie (koriander), natuurlijk aroma (ui)), 32% aardappelblokjes (91% aardappel, zetmeel (TARWE, rijst, 

aardappel), maïszetmeel, zout, groentepoeder (knoflook, ui), kruiden, gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, kleurstof: 

paprika-extract, specerij, plantaardige olie (zonnebloem)), 8% champignons, 7% sperziebonen, 6% wortel, 6% tuinerwten, 4% 

zilveruien, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA), plantaardig vet (palm), specerijen, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



912626 BABI KETJ./KARE DJAWA/RIJST Z- 33% rijst, water, 14% varkensreepjes (87% varkensvlees, plantaardige olie (raap), aardappelzetmeel, aroma, gedroogde 

glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), 7% sperziebonen, 5% witte kool, 

5% maïs, 4% winterpeen, 3% ui, 3% rode paprika, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, 1% ketjap manis (melado, water, 

sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), natuurazijn, kokos, <1% ui, tomaat, 

plantaardige olie (SOJA), knoflook, specerijen (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), kruiden, zout, natuurlijk aroma, groentepoeder 

(knoflook), geneutraliseerde azijn, citroenvezel, kleurstof: karamel.

912634 BABI KETJ./KARE DJAWA/RIJST 33% rijst, 14% varkensvleesreepjes (74% varkensvlees, water, gemodificeerd aardappelzetmeel, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk 

aroma, TARWEVEZEL, stabilisator: E451, varkenseiwit), 7% sperziebonen, water, 5% witte kool, 5% maïs, 4% winterpeen, 3% ui, 3% 

ketjap manis (melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, ammoniumchloride), 3% rode 

paprika, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, kokos, natuurazijn, zout, SOJABONEN, <1% ui, <1% tomaat, TARWEBLOEM, 

SESAMPASTA, natuurlijk aroma, plantaardige olie (SOJA, raapzaad, ui), knoflook, specerijen (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), gedroogde groenten (ui, zoete aardappel, knoflook), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, citroenvezel, geneutraliseerde azijn, kleurstof: karamel.

912647 BEEF TERIY/TJAPTJOY/G.RIJST GM water, 15% rijst, 9% rundergeschnetzeltes (93% rundvlees, rijstwijn, aardappelzetmeel, suiker, SOJABONEN, TARWE, plantaardige 

olie (raap), zout, gember, knoflook, groentepoeder (ui), gekarameliseerde suiker), 6% champignons, 5% witte kool, 4% winterpeen, 

3% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, 2% taugé, komkommer, suiker, 

2% prei, plantaardige olie (SOJA, zonnebloem, palm (gedeeltelijk gehard), raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk 

gehard), kokos, koolzaad), 2% SOJASAUS (water, SOJABONEN, TARWE, zout, azijn, alcohol, suiker), 1% ui, 1% waterkastanjes, 1% 

bamboe, druiven, knoflook, zout, specerijen, citroensap, gember, natuurlijk aroma, aroma (EI, wortel, SOJA), wijnalcohol (druiven), 

druivenmost, geneutraliseerde azijn, citroenvezel, natuurazijn, specerijextracten, aardappelzetmeel, glucosestroop, dextrose, 

gedroogde groenten (ui), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), 

boteraroma (MELK), smaakversterker: mononatriumglutamaat, E631, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, 

stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, SOJALECITHINE, kleurstof: carotenen, karamel, vitamine A, 

vitamine D3.

912723 CHILI C.CARNE/RIJSTGR.SCH. 19% rijst, water, 12% bruine bonen (87% bruine bonen, water, suiker, zout, verdikkingsmiddel: calciumchloride), 8% paprika (rode 

paprika, gele paprika, groene paprika), 6% rode kidneybonen, 6% wortel, 6% sperziebonen, 6% tomaat, 6% maïs, 5% erwten, 4% 

rundergehakt, 4% runderpoulet (98% rundvlees, zout, tapiocazetmeel), 3% ui, 3% mango, 2% augurk met zoetstof (augurk, water, 

azijn, zout, zoetstof: sacharinen, natuurlijk aroma (MOSTERD), kleurstof: E101), <1% tacokruiden (zout, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, knoflook, tomaat), kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), 

plantaardige olie (raapzaad)), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), knoflook, groentepoeder (paprika, 

ui, knoflook, wortel, prei), gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, azijn, suiker, zout, extract van specerijen en kruiden (SELDERIJ), 

citroenvezel, boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet 

(palm), glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen.



912964 KALKOEN/MEXICOMIX/GEK AARD GM 24% aardappelen, water, volle MELK, 10% kalkoenfilet (98% kalkoenvlees, zout, aardappelzetmeel, dextrose, gekarameliseerde 

suiker), 7% sperziebonen, 7% wortel, 5% rode paprika, 4% tuinerwten, 4% maïs, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, ui, zout, suiker, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), 

specerijen, specerijextracten, natuurlijk aroma, aardappelzetmeel, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), boteraroma (MELK), natuurlijk gemberaroma, aroma (SOJA), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), smaakversterker: mononatriumglutamaat, E631, emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen, karamel.

912972 KALKOEN/MEXICOMIX/GEK AARD Z- 34% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 31% aardappelen, 16% kalkoenfilet (98% 

kalkoenvlees, dextrose, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: 

carrageen), water, volle MELK, ui, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard)), 

suiker, natuurlijk (gember)aroma, zout, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), specerijen, gedroogde groenten (ui), TARWEBLOEM, groentepoeder 

(ui, knoflook, tomaat), emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

912980 KALKOEN/MEXICOMIX/GEK.AARD 34% groenten (25% wortel, 25% sperziebonen, 20% paprika, 15% maïs, 15% erwten), 31% aardappelen, 19% kalkoenmedaillons 

(97% kalkoenvlees, dextrose, zout, gekarameliseerde suiker), water, volle MELK, gemodificeerd maïszetmeel, ui, plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, suiker, natuurlijk (gember)aroma, <1% kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, 

peulvruchten), glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), <1% specerijen, 

dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

TARWEBLOEM, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

912985 KARB./WITLOF BACON/KRIEL Z- 33% witlof, 30% aardappelen, 16% procureurlap (99% varkensvlees, kleurstof: karamel), water, volle MELK, plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, 

stabilisator: E450, berkenhoutrook), TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: 

carotenen.

912998 KARB./WITLOF BACON/KRIEL 32% witlof, 29% aardappelen, 16% hamlap (95% varkensvlees, varkenseiwit, water, gedroogde glucosestroop, zout, dextrose, 

stabilisatoren: carrageen, E450, kleurstof: karamel), water, volle MELK, 2% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, 

dextrose, stabilisator: E450, berkenhoutrook), gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), ui), TARWEBLOEM, zout, specerijen, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, 

tomaat), suiker, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

913017 KARBONADE/WITLOF/KRIEL Z- GM 28% aardappelen, 27% witlof, water, 10% varkenshaas (97% varkensvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

zoutvervanger: kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, 

raapzaad (gedeeltelijk gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, 1% gerookte spekblokjes (87% varkensvlees, water, zout, dextrose, 

stabilisator: E450, berkenhoutrook), TARWEBLOEM, tomaat, zout, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(SOJA, TARWE), plantaardig vet (palm), specerijen, witte wijnextract, groentepoeder (ui, tomaat), kruiden, emulgator: E472c, 

boteraroma (MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen.



913350 OMELET/WORTEL/PUREE GM 25% wortel, 24% aardappelen, water, 16% champignon-KAAS-OMELET(52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, MELK, 

water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), 

zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, 

palm, koolzaad, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), KARNEMELK, ui, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, tomaat, citroensap, 

knoflook, <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, kruiden, citroenvezel, 

zout, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, gedroogde groenten (ui), specerijextracten, 

glucosestroop, aardappelzetmeel, TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), 

plantaardig vet (palm), smaakversterker: mononatriumglutamaat, emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, 

boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

913355 OMELET/WORTEL/PUREE Z- GM 26% Parijse wortelen, 24% aardappelen, water, 16% champignon-KAAS-OMELET (52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, 

MELK, water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, 

zonnebloem), zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, palmpit (gedeeltelijk 

gehard), kokos, palm, koolzaad, raapzaad (gehard)), KARNEMELK, ui, gemodificeerd maïszetmeel, suiker, tomaat, citroensap, 

knoflook, <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, citroenvezel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet 

(palm), kruiden, zout, emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

913363 OMELET/WORTEL/PUREE 28% aardappelen, 27% Parijse wortelen, 17% champignon-KAAS-OMELET(52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, MELK, 

water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), 

zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), 

palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad, ui), KARNEMELK, ui, tomaat, citroensap, gemodificeerd maïszetmeel, 

knoflook, suiker, zout, <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, kruiden, 

citroenvezel, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), gedroogde groenten 

(ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, TARWEBLOEM, aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), 

plantaardig vet (palm), emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

913499 TARTAAR/S.BOON/GEK.AARD Z- 34% sperziebonen, 32% aardappelen, 17% rundertartaartje (95% rundvlees, paneermeel (TARWE), SOJA-EIWIT, water, plantaardige 

vezel (TARWE, erwt), TARWEGLUTEN, dextrose, kaliumchloride, stabilisatoren: E450, E451), water, gemodificeerd maïszetmeel, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), zout, natuurlijk aroma, <1% nootmuskaat, specerijen, kruiden, 

TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), suiker, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.

913504 TARTAAR/S.BOON/GEK.AARD 34% sperziebonen, 32% aardappelen, 17% rundertartaar (95% rundvlees, paneermeel (TARWE), stabilisatoren: E450, E451, water, 

SOJA-EIWIT, dextrose, zout), water, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

zout, natuurlijk aroma, specerijen, <1% nootmuskaat, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), aroma 

(maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, glucosestroop, dextrose, suiker, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



913509 TARTAAR/S.BOON/GEK.AARD GM 26% sperziebonen, 24% aardappelen, water, 14% rundergehaktbal (88% rundvlees, water, paneermeel (TARWE), aardappelzetmeel, 

TARWEVEZEL, kruiden, specerijen, knoflook, TARWEBLOEM, paprika, ui, tomaat, stabilisatoren: E451, E450, dextrose, kleurstof: 

karamel), volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, zout, aroma 

(maïs), specerijen, kruiden, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), natuurlijk aroma, plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), boteraroma (MELK), dextrose, gedroogde groenten (ui), 

specerijextracten, aardappelzetmeel, glucosestroop, suiker, smaakversterker: mononatriumglutamaat, emulgator: E472c, kleurstof: 

carotenen.

913541 VEGA BAL/TJAPTJOY/NASI GM water, 14% nasi (64% rijst, prei, wortel, SCHARRELEI, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja, raapzaad, SESAM), suiker, 

zout, gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), 11% vegetarisch gehakt (94% gerehydrateerd SOJA-EIWIT, 

dextrose, GERSTEMOUTEXTRACT, gistextract, maltodextrine, ijzer, vitamine B12), 6% champignons, 5% PINDAKAAS (PINDA'S), 

5% witte kool, 4% winterpeen, suiker, 2% taugé, komkommer, 2% prei, 2% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), 

gemodificeerd maïszetmeel, melado, 1% waterkastanjes, 1% bamboe, plantaardige olie (SOJA, zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), ui), knoflook, appel, tomaat, specerijen, zout, gember, natuurlijk aroma, aroma (maïs, EI, wortel), SOJABONEN, TARWE, 

(natuur)azijn, geneutraliseerde azijn, citroenvezel, alcohol, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet 

(palm), groentepoeder (ui, knoflook, wortel, prei), specerijextracten, aardappelzetmeel, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

boteraroma (MELK), verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, emulgator: E472c, kleurstof: karamel, ammoniumchloride, 

caroteen.

913766 V-SAUCIJSJES/GR-MIX/GEK.AARD 34% aardappelen, 17% varkensworstje (74% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, emulgator: carrageen, TARWEZETMEEL, 

maltodextrine (maïs), SOJA-EIWIT, stabilisator: E451, smaakversterker: mononatriumglutamaat, koriander, plantaardige olie (raap), 

kleurstof: karamel, dextrose, kruiden, specerijen, gekarameliseerde suiker, collageendarm), water, 11% sperziebonen, 11% 

wortelen, 11% boterbonen, 1% ui, gemodificeerd maïszetmeel, zout, natuurlijk aroma, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), natuurazijn, specerijen, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), 

suiker, TARWEBLOEM, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen, karamel.

914050 ZALM/PENNE MET GROENTE Z- GM water, 14% penne rigate (harde TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), 14% zalmfilet (VIS), 5% boterbonen, 5% champignons, 5% wortel, 

5% tuinerwten, 5% maïs, 4% paprika, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, palm (gedeeltelijk gehard), raapzaad (gedeeltelijk 

gehard), palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, koolzaad, ui), KARNEMELK, gemodificeerd maïszetmeel, <1% kervel, knoflook, zout, 

natuurlijk aroma, specerijen, aroma (SOJA), citroenvezel, boteraroma (MELK), specerijextracten, aardappelzetmeel, glucosestroop, 

dextrose, gedroogde groenten (ui), groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), suiker, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), stabilisator: carrageen, smaakversterkers: mononatriumglutamaat, E631, emulgatoren: E472b, E435, E433, 

E472c, SOJALECITHINE, kleurstof: carotenen, karamel, vitamine A, vitamine D3.



914068 ZALM/PENNE MET GROENTE GM water, 19% penne (harde TARWEGRIES, KIPPENEI-EIWIT), 14% zalmfilet (VIS), 5% boterbonen, 5% champignons, 5% wortel, 5% 

tuinerwten, 5% maïs, 4% paprika (gele paprika, groene paprika, rode paprika), volle MELK, KARNEMELK, plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), palm (gedeeltelijk gehard), ui, palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), 

(gemodificeerd) maïszetmeel, <1% kervel, citroensap, knoflook, zout, (natuurlijk) aroma, specerijen, laurier, BOTER, EIGEEL, 

glucosestroop, dextrose, geconcentreerd citroensap, plantaardig eiwit (erwt), suiker, paprika-extract, VISPOEDER, groentepoeder 

(knoflook, ui, wortel, prei),  gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, citroenvezel, specerijenextract, SOJALECITHINE, 

boteraroma (MELK), gedroogde groenten (ui), vitamine A, vitamine D3, smaakversterker: mononatriumglutamaat, 

verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, stabilisator: carrageen, emulgatoren: E472c, E472b, E435, E433, kleurstof: 

carotenen. 

914165 ZUURVLEES/S.BOON/GEB.AARD Z-GM 28% snijbonen, 24% aardappelen, water, 10% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), volle MELK, 4% ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gehard)), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, TARWEBLOEM, <1% ontbijtkoek (glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, 

specerijen, plantaardige olie (shea)), <1% natuurazijn, beetwortelsap, appelsap, ROOMBOTER, natuurlijk aroma, groentepoeder 

(paprika, knoflook, ui, tomaat), specerijen, kruiden, <1% laurier, <1% kruidnagel, zout, boteraroma (MELK), aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), emulgator: E472c, kleurstof: carotenen, karamel.

914173 ZUURVLEES/S.BOON/GEB.AARD Z-BL 33% snijbonen, 28% aardappelen, 15% runderpoulet (98% rundvlees, aardappelzetmeel, aroma, gedroogde glucosesiroop, 

kaliumchloride, stabilisator: carrageen, gekarameliseerde suiker), water, 4% ui, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gedeeltelijk gehard), ui), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, <1% ontbijtkoek (glucose-fructosestroop (TARWE), 

ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie (shea)), <1% natuurazijn, beetwortelsap, appelsap, ROOMBOTER, zout, groentepoeder 

(paprika, knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), natuurlijk aroma, specerijen, <1% laurier, <1% kruidnagel, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), kruiden, boteraroma (MELK), glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen, karamel.

914199 ZUURVLEES/S.BOON/GEB.AARD GM 28% snijbonen, 24% aardappelen, water, 10% rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), volle MELK, 4% ui, 

plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, TARWEBLOEM, zout, <1% 

ontbijtkoek (glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie (shea)), <1% natuurazijn, 

beetwortelsap, appelsap, ROOMBOTER, natuurlijk aroma, groentepoeder (paprika, knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), specerijen, 

kruiden, <1% laurier, <1% kruidnagel, boteraroma (MELK), aroma (maïs, EI, wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), 

plantaardig vet (palm), dextrose, gedroogde groenten (ui), specerijextracten, glucosestroop, aardappelzetmeel, smaakversterker: 

mononatriumglutamaat, emulgator: E472c, kleurstof: carotenen, karamel.

914204 ZUURVLEES/S.BOON/GEB.AARD BLK 33% snijbonen, 29% aardappelblokjes (91% aardappel, zetmeel (TARWE, rijst, aardappel), maïszetmeel, zout, groentepoeder 

(knoflook, ui), kruiden, gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, kleurstof: paprika-extract, specerij, plantaardige olie 

(zonnebloem)), 15% rundvlees (95% rundvlees, water, aardappelzetmeel, zout), water, 4% ui, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, <1% ontbijtkoek (glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie (shea)), <1% 

natuurazijn, beetwortelsap, appelsap, ROOMBOTER, zout, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui), 

natuurlijk aroma, specerijen, <1% laurier, <1% kruidnagel, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei, tomaat), aroma (maïs, EI, 

wortel), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE, SOJA), plantaardig vet (palm), kruiden, glucosestroop, dextrose, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, boteraroma (MELK), emulgator: E472c, kleurstof: carotenen, karamel.



921141 BEARNAISESAUS            1,5KG water, room(KARNEMELK, plantaardige olie (palm (gedeeltelijk gehard), kokos), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E473, 

mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINEN, KARNEMELKPOEDER, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, 

johannesbroodpitmeel), hollandaise saus (water, plantaardige olie (zonnebloem), BOTER, EIGEEL, gemodificeerd maïszetmeel, 

zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, plantaardig eiwit (erwt), suiker, 

natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), witte wijn (SULFIET), gemodificeerd maïszetmeel, dragonazijn (azijn, witte wijn 

(SULFIET), dragon), sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, 

stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), aroma (zout, natuurlijk aroma, 

glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde 

groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), (1%)kervel, (1%)dragon in olie (plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad 

(gehard)), 36% dragon, smaakversterker: mononatriumglutamaat, zout, suiker, stabilisator: calciumchloride), witte peper, laurier, 

koenjit.

924212 KIP SUKIYAKI/SAMBALB.625G (36%)bami (66% TARWEMIE, prei, SCHARRELEI, wortel, taugé, plantaardige olie (volledig geraffineerde soja), suiker, zout, ui, 

gistextract (gistextract, zout, plantaardige olie (zonnebloem))), (23%)sperziebonen, (12%)kipfilet(95% kippenvlees, gedroogde 

glucosestroop, water, zout, aroma (SOJA), suiker, TARWEZETMEEL, gebrande suiker, maltodextrine, dextrose, kruiden, specerijen, 

groentepoeder (ui), stabilisatoren: carrageen, E450, E466, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, kleurstof: paprika-extract), water, ui, 

(4%)tomaat, (2%)champignons, ketjap manis(melado, water, sojasaus(water, SOJABONEN, TARWE, zout), zout, kleurstof: karamel, 

ammoniumchloride, voedingszuur: citroenzuur), (1%)rode paprika, (1%)prei, suiker, (1%)winterpeen, (<1%)ui, sambal oelek (rode 

peper, water, zout, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: 

kaliumsorbaat), plantaardige olie (SOJA), gemodificeerd maïszetmeel, aroma (zout, smaakversterker: mononatriumglutamaat, 

dextrose, groentepoeder (ui, knoflook), natuurlijk aroma, plantaardige olie (raapzaad), specerijen, gedroogde groenten (ui), 

specerijextracten), azijn (water, natuurazijn, kleurstof: karamel), (<1%)kokos, knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, 

voedingszuur: citroenzuur), BLADSELDERIJ, gember.

924505 GR STOVERIJ AMANDEL ROZ.6 PERS (19%)sperziebonen, (18%)courgette, (14%)ui, Parijse wortelen, (9%)tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: 

calciumchloride, voedingszuur: citroenzuur), water, (4%)tomaat, (3%)rozijnen (rozijnen, plantaardige olie (katoenzaad)), 

(3%)AMANDELEN, plantaardige olie (olijf), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, 

(<1%)kervel, dragon in olie (plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad (gehard)), dragon, smaakversterker: mononatriumglutamaat, 

zout, suiker, stabilisator: calciumchloride), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), zwarte peper.

924932 KAREE DJAWA 3 PERS (20%)sperziebonen, (15%)witte kool, (14%)maïs, (11%)winterpeen, (11%)ui, (10%)rode paprika, water, kokos, suiker, gemodificeerd 

maïszetmeel, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie 

(raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), plantaardige olie (SOJA), 

knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), sambal oelek (rode peper, water, zout, 

gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), kerriepoeder 

(SELDERIJ, koriander, peulvruchten), gember, koenjit.



924940 KAREE DJAWA 6 PERS (20%)sperziebonen, (15%)witte kool, (14%)maïs, (11%)winterpeen, (11%)ui, (10%)rode paprika, water, kokos, suiker, gemodificeerd 

maïszetmeel, aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie 

(raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), plantaardige olie (SOJA), 

knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), sambal oelek (rode peper, water, zout, 

gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, geneutraliseerde azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat), kerriepoeder 

(SELDERIJ, koriander, peulvruchten), gember, koenjit.

924958 KERRIE GEMBERSAUS water, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd 

maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), (7%)ui, gemodificeerd 

maïszetmeel, sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: 

guarpitmeel, xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), (3%)gembersiroop (suiker, water, natuurlijk 

gemberaroma, conserveermiddel: E211), (2%)gember (gember, suiker, water), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 

(SULFIET)), bieslook, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), 

plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), (<1%)kerriepoeder (SELDERIJ, koriander, peulvruchten), (<1%)gember, koenjit, zwarte peper.

925051 KIPTAJINE 3 PERS (19%)aardappelen, (16%)kipfilet (96% kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), 

(11%)tomatenstukjes (tomaat, tomatensap, verdikkingsmiddel: calciumchloride, voedingszuur: citroenzuur), (10%)courgette, 

(9%)winterpeen, (9%)erwten, (9%)ui, water, rozijnen (rozijnen, plantaardige olie (katoenzaad)), AMANDELEN, plantaardige olie 

(zonnebloem), knoflookpuree (knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), gemodificeerd maïszetmeel, 

sinaasappelzeste (sinaasappelschil, glucose-fructosesiroop, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur), citroensap (citroensap, 

conserveermiddel: E223 (SULFIET)), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), aroma (zout, 

natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, 

specerijen, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten), groentepoeder (paprika), koriander, (<1%)koenjit, 

(<1%)kaneel, koriander, (<1%)gember, (<1%)komijnzaad.

925129 OMELET/WORTEL/AARD PUREE Z- 28% aardappelen, 27% Parijse wortelen, 17% champignon-KAAS-OMELET (52% KIPPENEI (vrije uitloop), 13% champignons, MELK, 

water, KIPPENEI-EIWIT (vrije uitloop), 5% KAAS, maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap, zonnebloem), 

zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom), water, volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem, olijf, raapzaad (gedeeltelijk gehard), ui, 

palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), ui, KARNEMELK, tomaat, gemodificeerd maïszetmeel, citroensap, suiker, 

knoflook, <1% Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), specerijen, kruiden, citroenvezel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat, knoflook, wortel, prei), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat 

(TARWE), plantaardig vet (palm), zout, glucosestroop, dextrose, gedroogde groenten (ui), aardappelzetmeel, specerijextracten, 

emulgatoren: E472b, E435, E433, E472c, stabilisator: carrageen, boteraroma (MELK), kleurstof: carotenen.



925213 PROVENCAALSE SAUS water, roomalternatief(KARNEMELK, plantaardige olie (palmpit (gedeeltelijk gehard), kokos, palm, koolzaad), gemodificeerd 

maïszetmeel, emulgatoren: E472b, E435, E433, aroma, stabilisator: carrageen, kleurstof: carotenen), ui, tomaat, 

citroensap(citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), gemodificeerd maïszetmeel, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, 

TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet 

(palm), zout, specerijen, kruiden), bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), plantaardig 

eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), plantaardige olie (olijf), knoflookpuree 

(knoflook, water, zout, citroenvezel, voedingszuur: citroenzuur), bouillon (zout, aroma (EI, wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), groentepoeder (ui), specerijen), 

(<1%)Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, dragon, rozemarijn, majoraan, tijm), witte peper, laurier.

925569 V-HAASST BEARNAISESAUS 6 PERS (35%)varkenshaas (93% varkensvlees, zout, aardappelzetmeel, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, 

pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), hollandaise saus (water, plantaardige olie (zonnebloem), BOTER, EIGEEL, 

gemodificeerd maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, xanthaangom, 

plantaardig eiwit (erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), witte wijn (SULFIET), gemodificeerd maïszetmeel, 

sjalottenpuree (sjalotten, water, zout, plantaardige olie (zonnebloem), voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: guarpitmeel, 

xanthaangom, conserveermiddelen: E202, E223 (SULFIET)), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), aroma 

(zout, smaakversterker: mononatriumglutamaat, dextrose, groentepoeder (ui, knoflook), natuurlijk aroma, plantaardige olie 

(raapzaad), specerijen, gedroogde groenten (ui), specerijextracten), (<1%)kervel, (<1%)dragon in olie (plantaardige olie 

(zonnebloem, raapzaad (gehard)), dragon, smaakversterker: mononatriumglutamaat, zout, suiker, stabilisator: calciumchloride).

926154 ZALMFILETST.+KERVELSAUS 6 PERS water, (35%)zalmfilet (VIS), pureebasis(volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem)), hollandaise saus (water, plantaardige olie 

(zonnebloem), BOTER, EIGEEL, gemodificeerd maïszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: 

guarpitmeel, xanthaangom, plantaardig eiwit (erwt), suiker, natuurlijk aroma, kurkuma, paprika-extract), (3%)kervel, gemodificeerd 

maïszetmeel, VISFOND(glucosestroop, zout, VISPOEDER, natuurlijk aroma, groentepoeder (ui), plantaardige olie (raapzaad), 

specerijen), citroensap (citroensap, conserveermiddel: E223 (SULFIET)), aroma (zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, dextrose, 

groentepoeder (knoflook, ui, wortel, prei), plantaardige olie (raapzaad, ui), suiker, specerijen, gedroogde groenten (ui), 

aardappelzetmeel, specerijextracten), laurier.

930616 LIMBURGSE STOOFSCHOTEL GROOTV (40%)rundvlees (97% rundvlees, aardappelzetmeel, zout, zuurteregelaar: E640, gekarameliseerde suiker), water, (13%)ui, azijn 

(water, natuurazijn, kleurstof: karamel), suiker, juspoeder(gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, groentepoeder (ui, tomaat), 

natuurlijk aroma, aroma (maïs), plantaardig eiwithydrolysaat (TARWE), plantaardig vet (palm), zout, specerijen, kruiden), 

appelstroop (beetwortelsap, appelsap), ontbijtkoek(glucose-fructosestroop (TARWE), ROGGEBLOEM, specerijen, plantaardige olie 

(shea)), gemodificeerd maïszetmeel, ROOMBOTER, bouillonpoeder(zout, natuurlijk aroma, glucosestroop, aroma (maïs), 

plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), specerijen), bouillon (zout, aroma (EI, 

wortel), natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), 

groentepoeder (ui), specerijen), natuurlijk aroma, zwarte peper, (<1%)laurier, nootmuskaat, (<1%)kruidnagel.


