
MOGUNTIA gør det nemt at sætte  
ekstra fokus på din butik, din gode 
slagterkvalitet og dit håndværk. 
Signalér klart og tydeligt i køledisken, at 
dine produkter er SLAGTERKVALITET og 
ÆGTE HÅNDVÆRK  - lavet af de bedste 
råvarer. Og gør det på den billigste måde 
for dig - nemlig uden at skulle investere i 
printer, materialer og ikke mindst din tid.
Vi har gjort det for dig!

Koncept “Slagterkvalitet”
Vi tilbyder konceptet “Slagterkvalitet”, 
som er en serie af skilte, etiketter og 
mavebælter, som du kan bruge på dine 
produkter for at understrege kvaliteten og 
give dine kunder den ekstra rådgivning, 
som de ønsker.

Autentisk udseende
“Slagterkvalitet” er holdt i gråbrune  
nuancer, der signalerer autenticitet, 
traditioner og ægte slagterhåndværk. *Tak til Marco og 

Anna, Slagteren i 
Højslev for et flot 
diskoplæg.
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SLEEVE (mavebælte)
til spegepølser, rullepølser, vakuum- 
pakninger, æsker, bægre etc.
Fokuserer på kvalitet og håndværk  
og giver et stærkt signal om dine  
produkter.

INGREDIENSER:Vand, sirup, sukker, tomatkoncentrat, brændevinseddike, worcester sauce (brændevinseddike, malteddike  (indeholder GLUTEN), vand, sukker, krydderier  (indeholder SELLERI), salt, karamelsukkersirup,  citronolie), æblemos, modificeret majsstivelse (E 1422), salt, karamelsukkersirup, krydderier, fortykningsmiddel  (E 415), Hickory røgaroma, krydderiekstrakt.

HICKORY BBQ SAUCE

 HICKORY BBQ SAUCE

Smagsnoter:

Sweet and sour, røget og medium  

hot smag med en note af tomat

TRYKTE KORT
med marinadenavn  
og smagsnoter på  
forsiden samt ingrediens-
erne på bagsiden.  
 
Kunderne kan med det 
samme se, om de kan 
lide smagssammensæt-
ningen, og du kan nemt 
oplyse ingredienserne, 
allergener etc.

Varenr. E97120-51
Antal: Fra 1 stk.

Materialer

de bedste 
råvarer

Varenr. E97130-51
Antal: Rulle med 100 stk.

 HICKORY BBQ SAUCE
INGREDIENSER:Vand, sirup, sukker, tomatkoncentrat,  brændevinseddike, worcester sauce  (brændevinseddike, malteddike  (indeholder GLUTEN), vand, sukker, krydderier  (indeholder SELLERI), salt, karamelsukkersirup,  citronolie), æblemos, modificeret majsstivelse (E 1422), salt, karamelsukkersirup, krydderier, fortykningsmiddel (E 415), Hickory røgaroma, krydderiekstrakt.

TILTRYKNINGS- 
ETIKET
som bruges til at  
sætte på emballager,  
hvor f.eks. marinaden  
skal deklareres.

Fås med og uden 
ingredienser.

Antal: Rulle med 500 stk.


