
B178 Frambozen bavarois 
La Patisserie du Chef 

Diepgevroren rechthoekige patisserie, mousse (56,4%) met
kleine frambozenstukjes (9,1%) tussen lepelbiscuits
doordrenkt met frambozen, afgewerkt met frambozen en
geglaceerd met een frambozengelei (9,1%), klaar voor
consumptie.

EAN: 5413476932198 (HE) Artikelnummer: 20078
TM: NL

Omschrijving

FRAMBOZEN BAVAROIS

Heerlijke patisserie; mousse met kleine frambozenstukjes tussen lepelbiscuits doordrenkt met frambozen. Afgewerkt met
frambozen en geglaceerd met een frambozengelei.

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Diepgevroren rechthoekige patisserie, mousse (56,4%) met kleine frambozenstukjes (9,1%) tussen lepelbiscuits doordrenkt met
frambozen, afgewerkt met frambozen en geglaceerd met een frambozengelei (9,1%), klaar voor consumptie.

Ingrediënten

Fruit: Frambozen, water, magere MELK, suiker, plantaardige oliën en vetten (palm, cocos), room (MELK), bloem: TARWE, glucose‐
fructose stroop, EIgeel, glucosestroop, EI‐eiwit, invertsuikerstroop, gelatine, stabilisatoren: sorbitol, E418, natuurlijk aroma,
zuurteregelaars: citroenzuur, E332, E333, verdikkingsmiddel: pectine, geconcentreerd vlierbessensap, kleurstof: cochenille rood,
emulgatoren: E433, E471
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Ingrediënten in tabel

Fruit: Frambozen

water

magere MELK

suiker

plantaardige oliën en vetten

palm

cocos

room (MELK)

bloem: TARWE

glucose‐fructose stroop

EIgeel

glucosestroop

EI‐eiwit

invertsuikerstroop

gelatine

stabilisatoren: sorbitol, E418

natuurlijk aroma

zuurteregelaars: citroenzuur, E332, E333

verdikkingsmiddel: pectine

geconcentreerd vlierbessensap

kleurstof: cochenille rood

emulgatoren: E433, E471

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten +/‐

tarwe + soja +/‐ macadamianoten ‐

rogge ‐ melk + selderij ‐

gerst ‐ noten +/‐ mosterd ‐

haver ‐ amandelen +/‐ sesam ‐

spelt ‐ hazelnoten +/‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei + pecannoten +/‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (100 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 1005 / 240 1005 / 240 12%

Vetten 11 g 11 g 16%

waarvan verzadigde vetzuren 7.2 g 7.2 g 36%

Koolhydraten 31 g 31 g 12%

waarvan suikers 23 g 23 g 26%

Vezels 1.5 g 1.5 g 0%

Eiwitten 3.2 g 3.2 g 6%

Zout 0.08 g 0.08 g 1%

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t

Bevat varkensvlees Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bereidingswijze

Ontdooien
Gedurende 3 à 4 uur in de koelkast laten ontdooien en koel serveren NA ONTDOOIING NIET OPNIEUW INVRIEZEN.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐24°C ‐ ‐15°C 12 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐24°C ‐ ‐15°C 6 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 5413476932198 ‐ B178 Frambozen bavarois

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam B178 Frambozen bavarois

Korte naam Frambozen bavarois

EAN 5413476932198

Artikelnummer fabrikant 20078

Intrastat‐code 19059070

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (400mm x 214mm x 216mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 4.2 kg

Netto gewicht 4.2 kg

Bruto gewicht 5.386 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 6 x 700 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1662mm)

Netto gewicht 294 kg

Bruto gewicht 388 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 70

Dozen per laag 10

Aantal lagen op pallet 7
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v1.5.3 prodpp151699dl2exly1ln1

Verpakkingsmateriaal

doos (400mm x 214mm x 216mm)
Golfkarton 0
Polypropyleen 0
Papier 0

euro pallet (1200mm x 800mm x 1662mm)
Hout 0

Contactgegevens

Vandemoortele Europe NV, Nederlandse branche
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐11‐10 door de producent.
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