
SVERIGEKORVEN 
MEAL

INNEHÅLL

Ketchup     6 g
Senap     5,5 g
Stekgrill premium   1 st
Korvbröd    1 st
Lökringar    75 g
Ostsås nacho   64 g
BBQ-sås    64 g
Ziggy Fries   150 g

Valfri dryck 0,4 l

OBS, Hör alltid efter i ditt lokala kök vid
frågor kring allergi, lokala avvikelser kan
förekomma. Vi kan aldrig garantera att 
köket är fritt från allergener.

INGREDIENSER
  
Ketchup  
Tomatpuré (146 g färska tomater per 100 g ketchup), socker, vat-
ten, ättika, salt, modifierad stärkelse och kryddextrakt (bl.a. kanel, 
kryddnejlika, cayennepeppar).

Senap  
Vatten, gult och brunt SENAPSFRÖ, socker, ättiksprit, salt och 
gurkmeja.

Stekgrill premium
Griskött- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, lök, kryddor 
(paprika, libbstickarot, vitpeppar, ingefära, koriander, svartpeppar, 
cayennepeppar), druvsocker, stabiliseringsmedel (E450), anti-
oxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250). Ursprung 
köttråvara: Sverige

Korvbröd
VETEMJÖL, vatten, invertsocker, rapsolja, VETEGLUTEN, jäst, salt, 
vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471), maltmjöl av KORN, mjöl-
behandlingsmedel (E300). Kan innehålla spår av sesamfrö.

Lökringar
lök (53%), VETEMJÖL, solrosolja, vatten, palmfett,
geleringsmedel (E401), salt, jäst, socker, paprika, extrakt
av gurkmeja.

Ostsås nacho
SKUMMJÖLK, vatten, rapsolja, förtjockningsmedel: E1442, E466, 
cheddarost (4%) (fermenterad MJÖLK, salt, enzymer), jalapeños 
(1,3%), salt, stabiliseringsmedel: E339, E331, tomatpuré, smak-
förstärkare: E270, emulgeringsmedel: E471, jästextrakt, färgämne: 
E160a, E160e, krydda, vitlök.

BBQ-sås 
Vatten, socker, tomatpuré, modifierad majsstärkelse, SOJASÅS 
(SOJABÖNOR, VETEMJÖL, vatten, salt), ättika, salt, plommon, sirap, 
tamarind, naturlig hickoryarom, dadlar, russin, vinäger, lök, chilipep-
par, vitlök, ingefära, SENAPSPULVER, SELLERI, nejlika, svartpep-
par, kanel, anis, stabiliseringsmedel (E415), citronsyra (E330), 
konserveringsmedel (E202, E211)

Ziggy Fries 
Potatis (87%), Överdrag (modifierad stärkelse, rismjöl, stärkelse, 
salt, bakpulver E450, E500, stärkelse, förtjockningsmedel (E415), 
kryddextrakt (gurkmeja och paprika), dextros), solrosolja (6%).

Dryck (se separat innehållsförteckning/näringsguide)

kJ kcal Fett
Varav 

mättat fett Kolhydrater
Varav 

sockerarter Protein Salt

PER PORTION 4174 kJ 998 kcal 56,98 g 18,76 g 88,29 g 25,48 g 65,77 g 6,56 g

PER 100 GRAM 683 kJ 163 kcal 9,32 g 3,07 g 14,44 g 4,17 g 10,75 g 1,07 g

KALORIFÖRDELNING 45,42 % 31,28 % 23,30 %

NÄRINGSVÄRDEN


