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Algemene informatie 

Citroensap / lemon juice van Fersan bevat een natuurlijke sterkte.

Citroensap is een ideaal product om ieder gerecht extra op te 

vrolijken. Of het nu een eenvoudige zelfgemaakte limonade is, 

marinade voor vlees, het maken van dressings en sauzen, een 

zuurmiddel voor het maken van paneer en voor het maken van 

currygerechten, Het heeft de perfecte sterkte voor uw 

kookbehoeften en kan worden gebr

citroenen. Ook ideaal voor het maken van gebak, desserts en 

cocktails. 

Geschikt om toe te passen als schoonmaakmiddel in combinatie met Baking Soda. Wanneer hier een 

mengsel van gemaakt wordt, dient het als een goed ontkalkingsmidd

 
 

Bestelling  1000 ml 

Merk  Fersan 

Herkomst  Turkije 

Ingrediënten  Water, acidity regulator (citric acid), lemon concentrate (2,25%), sugar, 

lemon flavored clouding emulsion [stabilizer (gum arabic), colorant, 

(beta-caretone)], preservative (potassium sorbate), antioxidant (ascorbic 

acid), lemon flovar, colorant (safflower flowers)

Houdbaarheid  12 maanden na ingebruikname

Verpakking  Blister-sachets
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Citroensap / lemon juice van Fersan bevat een natuurlijke sterkte. 

Citroensap is een ideaal product om ieder gerecht extra op te 

Of het nu een eenvoudige zelfgemaakte limonade is, 

marinade voor vlees, het maken van dressings en sauzen, een 

zuurmiddel voor het maken van paneer en voor het maken van 

currygerechten, Het heeft de perfecte sterkte voor uw 

uikt in plaats van verse 

citroenen. Ook ideaal voor het maken van gebak, desserts en 

Geschikt om toe te passen als schoonmaakmiddel in combinatie met Baking Soda. Wanneer hier een 

mengsel van gemaakt wordt, dient het als een goed ontkalkingsmiddel. 

 

Water, acidity regulator (citric acid), lemon concentrate (2,25%), sugar, 

lemon flavored clouding emulsion [stabilizer (gum arabic), colorant, 

caretone)], preservative (potassium sorbate), antioxidant (ascorbic 

acid), lemon flovar, colorant (safflower flowers) 

12 maanden na ingebruikname 

sachets 
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Geschikt om toe te passen als schoonmaakmiddel in combinatie met Baking Soda. Wanneer hier een 

Water, acidity regulator (citric acid), lemon concentrate (2,25%), sugar, 

lemon flavored clouding emulsion [stabilizer (gum arabic), colorant, 

caretone)], preservative (potassium sorbate), antioxidant (ascorbic 
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