
10taunang pag-iimbak ng retort cookie  

<Talaan ng mga sangkap ng nutrisyon (bawat 1piraso)> 
Pangalan ng 

produkto Energy Protina Taba Carbohydrates Katumbas ng 
asin 

Plain flavor 150kcal 2.0g 7.6g 18.2g 0.1g 

Raisin flavor 150kcal 1.7g 7.7g 18.3g 0.1g 

Matcha flavor 150kcal 2.0g 7.8g 17.8g 0.1g 

※ Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na 
Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015" 

※ Ang planta ng produktong ito ay gumagawa sa linya ng mga produkto kabilang ang mga mani, 
walnut, linga, cashew nuts at almond. 

※ Ang mga allergic na sangkap ay nakalista sa dulo ng ( ) ay sama- samang n akasulat sa loob 
nito. 

※ Ang mga sanggol na wala pang 1 taong gulang ay hindi dapat kainin dahil naglalaman ito ng 
pulot. 

  

Pangalan ng 
produkto 10taunang pag-iimbak ng retort cookie 

Kategorya baked sweets 

Pangalan ng 
raw materyal 

Plain flavor: 
pulbos na tinapay(harina,asukal at iba pa)(produksyong lokal), harina, ntekilya, maltose, likidong 
asukal na isomerized, pulbos na gatas, itlog ng manok, syrup, balat ng itlog na pulbos na nakakain / 
pang alsa, spice, bitamin A, bitamin D3, bitamin E,bitamin B1, bitamin B6, bitamin B12, niacin, 
calcium pantothenate, folic acid,bitamin C, (naglalaman ng mga ilang sangkap ng trigo, itlog, 
sangkap ng gatas, at toyo) 

Raisin flavor: 
harina(produksyong lokal), pulbos na tinapay(harina, asukal at iba pa), mantekilya,raisin, asukal, 
likidong asukal na isomerized, itlog ng manok, pulbos na gatas, honey,shortening, balat ng itlog na 
pulbos na nakakain / pang alsa、spice, bitamin A,bitamin D3, bitamin E, bitamin B1, bitamin B6, 
bitamin B12, niacin, calcium pantothenate, folic acid, bitamin C, (naglalaman ng mga ilang sangkap 
ng trigo, itlog,sangkap ng gatas, at toyo) 

Matcha flavor: 
Pangalan ng raw materya：pulbos na tinapay(harina,asukal at iba pa) (produksyong lokal), harina, 
asukal, mantekilya, shortening,  tsokolate puti, itlog ng manok, likidong asukal na isomerized, 
pulbos na gatas, balat ng itlog na pulbos na nakakain, matcha,syrup / spice, bitamin A, bitamin D3, 
bitamin E, bitamin B1, bitamin B6, bitamin B1 2, niacin, calcium antothenate, folic acid,  bitamin C, 
(naglalaman ng mga ilang sangkap ng trigo, itlog, sangkap ng gatas, at toyo) 

Paraan ng 
esterilisasyon 

iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng 
esterilisasyon 

Dami ng 
nilalaman 3 piraso(90g) 

Petsa ng 
pagtatapos mula sa pagkakagawa 11taon 

Paraan ng 
pangangalaga 

iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, 
ilagay sa katamtamang tempura na lugar 
(gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa－20℃pataas at 
hindi bababa sa 80℃ na lugar) 

Tagagawa Green Chemie Inc. 
Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 



<Pormularyo ng Produkto> 
• Pangmatagalang cookies ng imbakan sa pamamagitan ng pag-isterilis ng init ng presyon 
• Saklaw ng resistensya ng temperatura -20 ℃ ～ 80 ℃ 

<Sukat / Bigat> 
• Sukat ng package : 130×h170mm×15mm 
• Sukat ng panlabas na kahon：250×175×h195 mm 

• Dami ng nilalaman : 25 
• Bigat : 2.59kg 
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