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LIJST MET INGREDIËNTEN EN ALLERGENEN VAN SPECERIJENMIXEN  

Onderstaande lijst bevat ingrediënten en allergenen van de specerijenmixen. Indien je allergisch 

bent, kun je deze lijst als hulpmiddel gebruiken bij het doen van jouw dagelijkse boodschappen. 

Houd daarbij rekening met het volgende.  

 Deze lijst is een momentopname. Op het moment van uitgeven van de lijst mag je ervan 

uitgaan dat de informatie over de producten correct is. Er kunnen zich echter wijzigingen 

voordoen in de ingrediënten of de receptuur van producten die nog niet in deze lijsten zijn 

meegenomen. Het kan ook voorkomen dat producten op deze lijst door tussentijdse 

wijzigingen in het assortiment niet meer verkrijgbaar zijn of dat producten in de winkels 

verkrijgbaar zijn die nog niet op deze lijst staan. Het is dus noodzakelijk altijd de 

allergeneninformatie en de ingrediëntendeclaratie op de verpakking te lezen. 

 Detailresult is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij consumptie van de in de lijst 

vermelde producten.  

Verplichte informatie op het etiket 

Fabrikanten zijn verplicht om voedselallergenen die de meeste overgevoeligheidsreacties 

veroorzaken, op het etiket te vermelden. Het maakt daarbij niet uit hoeveel van deze stof in het 

product zit en met welk doel het is gebruikt. Het betreft glutenbevattende granen, ei, vis, pinda, 

noten, soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet 

en lupine. Ook hiervan afgeleide stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, moeten 

worden vermeld. 

Indien je vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan per e-mail contact op via 

klantenservice@dekamarkt.nl.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie over voedselallergieën op de website van het Voedingscentrum: 

www.voedingscentrum.nl.  

  

mailto:klantenservice@dekamarkt.nl
http://www.voedingscentrum.nl/
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Lijst met ingrediënten en allergenen van de specerijenmixen. 

Let op! Controleer altijd de allergeneninformatie en/of de ingrediëntendeclaratie op de verpakking. 

art. Productnaam Ingrediënten declaratie Allergenen 

839201 Citroenpeper gemalen 
Specerijen (47% peper, kurkuma, gember), 15% 
citroensapconcentraat, 8% citroenschillen, natuurlijke aroma's. 

nee 

36474 Rub Mexican spice 

Groenten (knoflook, paprika, tomaat, rode ui), 28% specerijen 
(gerookte paprika, chilies, koriander, komijn, venkelzaad, 
jalapeño peper), zeezout, tomatenstukjes (tomaat, 
glucosestroop, maltodextrine, maiszetmeel), kruiden (oregano, 
korianderblad), nopal cactus poeder, citroenschillen, 
annattozaad, vanille. 

nee 

838801 Rub Sweet pepper & garlic 
Zeezout, groenten (26% paprika, 5% knoflook), specerijen (18% 
peper, selderijzaad), aroma (bevat soja). 

selderij, soja 

368175 Rub Tomato & green herbs 

Zeezout, tomatenstukjes (tomaten, glucosestroop, maltodextrine, 
maiszetmeel), 18% specerijen (paprika, peper, chilies, komijn), 
kruiden (oregano, tijm, basilicum, laurier, peterselie), knoflook. 

nee 

838901 Rub Ginger curry 

Specerijen (koriander, 10% gember, kurkuma, chilies, komijn, 
sereh, peper), suiker, groenten (geroosterde ui, knoflook), witte 
quinoa, zout, kruiden (bieslook, basilicum, peterselie), 
glucosestroop. nee 

839001 Rub Smoked & spicy 

Groenten (paprika, knoflook, geroosterde ui), rietsuiker, 
specerijen (peper, paprika, gerookte paprika, chilies), zeezout, 
gerookt zeezout, bieslook. 

nee 

551864 Jamaican jerk  
Groenten (paprika, lente ui, knoflook), 27% specerijen (chilies, 
piment, kruidnagel, kaneel, nootmuskaat), tijm. 

nee 

194574 Chinese five-spices 
100% Specerijen (steranijs, peper, venkelzaad, kruidnagel, 
kaneel). nee 

856114 Gerookt paprikapoeder 100% gerookte paprika. 
nee 

31714 Garam masala 

85% Specerijen (koriander, peper, komijn, kaneel, kardemom, 
kruidnagel, foelie, chilies, kurkuma, gember), groenten (paprika, 
knoflook), kruiden. 

nee 

20011 Kerriepoeder 

Specerijen (kurkuma, koriander, fenegriek, gember, peper, 
karwijzaad, komijn, foelie, mosterdzaad, piment, chilies, 
venkelzaad, kardemom, selderijzaad). 

mosterdzaad 

206064 Ras al hanout 
Specerijen (kurkuma, koriander, paprika, komijn, peper, gember, 
zoethout, kaneel, kardemom), zout, ui, suiker. 

nee 

31514 Chimichurri 

Tomatenstukjes (tomaten, glucosestroop, maltodextrine, 
maiszetmeel), 28% specerijen (paprika, peper, chilies, komijn), 
kruiden (oregano, tijm, basilicum, laurier, peterselie), knoflook. 

nee 

589301 Kruidenmix voor gehakt Peru 

Paneermelen (bevat tarwe, gerst, rogge), zout, groenten (mais, 
ui, paprika, knoflook), 8% specerijen (peper, chilies, paprika, 
koriander, komijn), aardappel, natuurlijk aroma, paprika 
concentraat, citroensapconcentraat, 1% kruiden (huacatayblad). 

soja, gluten 
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286003 Hamburgermix speciaal 

Paneermeel (bevat tarwe, rogge), zout, groenten (ui, prei, 
paprika, kool), specerijen (koriander, peper, gember, foelie), 
glucosestroop, antioxidant: ascorbinezuur.  

tarwe, gluten 

196314 Mix voor vis zeewier/citroen 
Zeezout, 26% citroenstukjes (sucrose, citroen, maiszetmeel), 
specerijen (roze peperbessen, mosterdzaad), 18% zeewier, tijm.  

mosterdzaad 

303974 Japanse mix voor kip 

34% Zout, specerijen (sesamzaad, chilies, peper, koriander, 
kurkuma, kardemom, gember, komijn, venkelzaad, piment), 
groenten (paprika, ui, knoflook), aroma's (bevat kleurstoffen: 
karamel klasse 1 en karamel klasse 3, soja), 5% kruiden 
(peterselie, fenegriek, oregano), rijstebloem, suiker.  

soja, sesam 

215214 Bruschetta mix 

81% Tomatenstukjes (tomaten, glucosestroop, maltodextrine, 
maiszetmeel), knoflook, 5% kruiden (oregano, basilicum, 
majoraan), 2% specerijen (paprika, chilies), zout. 

nee 

31414 Mix voor kruidenboter 
55% Kruiden (rozemarijn, basilicum, oregano, peterselie, tijm), 
groenten (knoflook, ui, lente ui, tomaat), peper. 

nee 

525574 Piri piri mix 

Groenten (knoflook, tomaat, paprika, ui), zeezout, 23% specerijen 
(peper, chilies, jalapeño peper, komijn), kruiden (peterselie, 
oregano). 

nee 

59574 
Kruidenmix voor wild met 
zout 
(momenteel niet verkrijgbaar) 

68% zout, tarwebloem, 15% specerijen (koriander, peper, 
gember, foelie,chilies, paprika, kademom), 0,4% kruiden (laurier) 

Gluten, Tarwe 
en Koriander 

618374 
Kruidenmix voor stamppot 
(momenteel niet verkrijgbaar) 

Zout, specerijen (mosterdzaad, koriander, peper, gember, 
selderijzaad, foelie, kurkuma, komijn, nootmuskaat, karwijzaad), 
maltodextrine, natuurlijk aroma, ui, 1% kruiden. Gluten, Tarwe 

en Koriander 

15574 
Kruidenmix voor hachee 
(momenteel niet verkrijgbaar) 

99% specerijen (koriander, peper, gember, paprika, foelie, 
kruidnagel, piment, mosterdzaad, kardemom, chilies), 1% 
kruiden. Koriander, 

mosterd 

36514 
Koek en Speculaas kruiden 
(momenteel niet verkrijgbaar) 

Specerijen (kaneel, koriander, kardamom, nootmuskaat, 
kruidnagel, gember), sinaasappelschillen. 

Koriander 

392602 Kruidenmix Normandië 

groenten (ui, knoflook, tomaat,champignon), kruiden (peterselie, 
tijm, majoraan, bieslook, basilicum, dragon), 6% specerijen 
(peper, gember, foelie) 

 

392601 Mix Chinese roerbakgroente 

Specerijen (geroosterde sesamzaad, koriander, steranijs, 
venkelzaad, gember, kaneel, kruidnagel), zeezout, 
groenten(geroosterde ui,geroosterde knoflook), sojasauspoeder 
(sojabonen,tarwe, zout, maltodextrine), rijstebloem, 
selderijblad,geroosterde sesamolie) 

Koriander, 
Tarwe, 
Selderij, 
Sesam en Soja 

392600 
Mix geroosterde 
wortel/paprika 

Specerijen (koriander, paprika, peper, gember, kurkuma, komijn, 
chilies, foelie, karwijzaad), zeezout, knoflook, selderijblad, 
sojasauspoeder (sojabonen, tarwe, zout, maltodextrine) 

Koriander, 
Tarwe, 
Selderij en 
Soja 
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392599 Mix geroosterde biet/tomaat 

Zeezout, groenten (ui,knoflook,geroosterde knoflook), kruiden 
(tijm, rozemarijn, laurier, oregano, selderijblad), peper. 

Selderij 

 


