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Bónus sætkartöflusúpa 
 

Vörulýsing 
Rétturinn er tilbúinn til hitunar beint úr kæli. 

 

Almennar upplýsingar 

Framleiðandi  Þykkvabæjar ehf. 

Vörunúmer  452 

Umbúðir  Marglaga plast, pappakassi 

Magn   1 kg 

Strikamerki  5690599004524 
 

 
Innihaldsefni: Kókosmjólk (kókoshneta, vatn), vatn, sætar kartöflur 18%, paprika, 
kjúklingabaunir (kjúklingabaunir, vatn, salt, þráavarnarefni (E300)), vorlaukur, kartöflur, laukur, 
tómatpúrra (tómatar, salt), gulrætur, grænmetiskraftur (joðsalt, sykur, bragðefni, maltódextrín, 
gerþykkni, repjuolía, nípuduft, gulrótarduft, laukduft, krydd, andoxunarefni (rósmarínþykkni)), 
repjuolía, hvítlaukur, hunang, basilika, engifermauk (engifer, vatn, salt, sólblómaolía, sýra 
(E330), bindiefni (E412, E415), rotvarnarefni (E202)), túrmerik, kóríander, chili mauk (chili, salt, 
sýrustillir (E260, E330), rotvarnarefni (E211)). 

 

 
Næringargildi í 100g 
 

Næringargildi 100 g 

Orka 404KJ 
 96kkal 

Fita 
- Þar af mettuð fita 

 6,4g 
 5,1g 

Kolvetni 
- Þar af sykurtegundir 

 6,9g 
 3,3g 

Prótein  
Salt 

2,6g 
 0,80g 

 
 
Neytendahópur  
Hentar öllum nema þeim sem hafa ofnæmi eða óþol fyrir einhverju innihaldsefna.  
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Geymsluskilyrði 
Kælivara, 0-4°C 
 
Geymsluþol 
2 mánuðir 
 

Matreiðsluleiðbeiningar 

Setjið pokann í sjóðandi heitt vatn í 15 mín eða tæmið innihald pokans í pott og hitið. 
 
Ofnæmisvaldar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lög og reglugerðir 
Vara þessi uppfyllir kröfur í matvælalögum nr. 93/1995 og reglugerðum settum samvæmt 
matvælalögunum s.s. reglugerð nr. 103/2010 um hollustuhætti sem varða matvæli og 
reglugerð nr. 1294/2014 er varðar miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda 
 
 
Samþykkt af 
Hrafnhildur Eva Stephensen/ hrafnhildureva@somi.is  

Korn sem inniheldur glúten Nei 

Krabbadýr og afurðir úr þeim Nei 

Egg og afurðir úr þeim Nei 

Mjólk og mjólkurafurðir Nei 

Fiskur og fiskiafurðir Nei 

Jarðhnetur og afurðir úr þeim Nei 

Sojabaunir og afurðir úr þeim Nei 

Hnetur og afurðir úr þeim Nei 

Sellerí og afurðir úr þeim Nei 

Sinnep og afurðir úr því Nei 

Sesamfræ og afurðir úr þeim Nei 

Brennisteinsdíoxíð og súlfít Nei 

Úlfabaunir (lúpína) og afurðir úr þeim Nei 

Lindýr og afurðir úr þeim Nei 
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