
INGREDIENSER

NÆRINGSINFO
per 100 g.

Gerard Zoetbrood og hans kone Janneke ejer en smuk gård, som ligger idyllisk 
 placeret mellem skov og grønne marker i Harfsen, i det østlige Holland. 
På gården har Gerard bygget sit eget produktionslokal, hvor han tryller de mest
fantastiske sennepper og mayonnaise-varianter frem. 
Gerard har sin egen mark med sennepsplanter tæt på gården. 
Fællesnævner mellem alle af Gerard's delikatesser er, at han anvender så meget
som muligt naturlige ingredienser, der helst kommer fra lokalområdet. 
Gerard's aioli er en dejlig hvidløgsmayonnaise, hvor smagen af hvidløg, krydder-
urterne og den fyldige, cremede mayonnaise er i perfekt balance. 
Gerard's hjemmelavet aioli er den skønneste dip til din tapas anretning, sammen
med ost, charcuteri, grønt og et godt stykke brød. 
Denne lækre hvidløgsmayonnaise er også perfekt som smør på dit nybagte brød, 
 til hjemmelavet burger, kartofler eller til dine pil selv rejer og moules frites. 
Læs mere om Gerard og om os på vores hjemmeside www.dutchdeli.dk.

      Du kan også følge os på Dutch Deli's Facebook og/eller Instagram side.  

      OPBEVARING: Lukket ved max. 18°C. Efter åbning på køl ved max. 7°C.
      SHELF LIFE: 6 måneder efter produktion ved ovenstående opbevaringskonditioner.
      
      VARENUMMER : 9271                              VÆGT : 100 g. (12 glas/kolli)

OM GERARD'S HJEMMELAVET AIOLI 

Energi (Kj)
Energie (kcal)
Fedt (g)
hvoraf mættede fedtsyrer (g)
Kulhydrater (g)
Sukkerarter (g)
Kostfibre (g)
Protein (g)
Salt (g)

ALLERGENER KONTAKT
SENNEP
ÆG
SOJA
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Glutenfri
Vegetarisk
GMO fri               
Oprindelsesland

: Ja
: Ja
: Ja
: Holland

GERARD'S
AIOLI

Vand, 35% plantebaseret (raps)olie,
sukker, frilands Æggeblommer, eddike,
majsstivelse, salt, SENNEP (vand,
SENNEPsfrø, eddike, salt, sukker,
krydderier), kartoffelstivelse, SOJA-
protein, konserveringsmiddel E202,
betakaroten, guarmel, xanthangummi,
citronsyre, antioxidant E385, hvidløg,
krydderurter og krydderier. 

2550
619

65,9
5,3
6,5
4,7
0,6
2,1
1,0

Fremstillet af sennepsmager Gerard
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