
Basisgegevens

Productnaam MB24 Mix Box Mignardines

Wettelijke naam Mix Box Mignardines

Functionele naam diepgevroren vierkante patisserie, klaar voor consumptie

Variant

Merk La Patisserie du Chef

Targetmarket NL

Het verhaal

Keurmerken

FSC

diepgevroren vierkante patisserie, klaar voor consumptie

EAN: 5413476962836 (HE) TM: NL 

MB24 Mix Box Mignardines 
La Patisserie du Chef 

MIXED BOX MIGNARDISES
De mixed box mignardises bestaat uit 3 verschillende smaken: Misérable, Frambozen-chocolade en Javanais.
•Misérable: Boterroom met vanillesmaak op een amandelbiscuit, afgewerkt met poedersuiker.
•Framboos-chocolade: Een krokante chocoladelaag en een chocolademousse tussen amandelbiscuits, afgewerkt met een frambozenconfituur en
een neutraal glazuur.
•Javanais: Amandelbiscuitlaagjes gevuld met mokka-boterroom, geglaceerd met chocolade.

De mignardises zijn perfect voorgesneden mini gebakjes (36 stuks per doos), die worden geschikt op een gouden kartonnetje. Na kort ontdooien
in de koelkast, kunnen deze mignardises direct ingezet worden.
Ze zijn ideaal om als mini dessert te serveren als "Café Gourmand". Op die manier zorg je voor variatie in een handomdraai en opwaardering van
de verwenkoffie of dessertbuffet.

Na ontdooien gereed voor consumptie, maar deze mini mignardises kunnen prima worden voorzien van je eigen signatuur.

Artikelnummer: 46785     EAN: 5413476962836

MB24 Mix Box Mignardines

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2020-05-23 1 / 6
Powered by 

https://productsheet.psinfoodservice.com/prod/#
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


Kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t.

Vegetarisch Ja n.v.t.

Bevat glutamaat Nee n.v.t.

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t.

Bevat rundvlees Nee n.v.t.

Bevat varkensvlees Nee n.v.t.

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

Mini Miserable

suiker

boter (MELK)

water

EIgeel

bloem: TARWE

zetmeel (TARWE)

EI-eiwit

AMANDELpoeder

plantaardig vet (palm)

natuurlijk vanille aroma

Verarmde vanillekorrels

Mini Framboos Chocolade

suiker

water

frambozen

HAZELNOTEN

AMANDELpoeder

bloem (TARWE, GERSTEmout)

glucose-fructose stroop

EIgeel

Mini Miserable (suiker, boter (MELK), water, EIgeel, bloem: TARWE, zetmeel (TARWE), EI-eiwit, AMANDELpoeder, plantaardig vet (palm), natuurlijk
vanille aroma, Verarmde vanillekorrels), Mini Framboos Chocolade (suiker, water, frambozen, HAZELNOTEN, AMANDELpoeder, bloem (TARWE,
GERSTEmout), glucose-fructose stroop, EIgeel, cacaomassa, magere MELK, cacaoboter, volle MELKpoeder, plantaardige oliën en vetten (palm,
kokos), room (MELK), EI-eiwit, verdikkingsmiddel: pectine, emulgatoren: SOJAlecithine, E471, E433, geconcentreerde boter (MELK), gelatine,
zuurteregelaars: citroenzuur, E332, E333, Natuurlijk Aroma, stabilisatoren: sorbitol, E418, dextrose, magere MELKpoeder, zout), Mini Javanais
(boter (MELK), suiker, water, EI, glucosestroop, AMANDELpoeder, TARWEbloem, EIgeel, cacaomassa, invertsuikerstroop, gesuikerde
gecondenseerde afgeroomde MELK, plantaardig vet (palm), cacaoboter, EI-eiwit, instantkoffie, emulgatoren: E435, SOJAlecithine, zuurteregelaar:
wijnsteenzuur, Natuurlijk Aroma, kleurstof: caroteen)
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cacaomassa

magere MELK

cacaoboter

volle MELKpoeder

plantaardige oliën en vetten (palm,
kokos)

room (MELK)

EI-eiwit

verdikkingsmiddel: pectine

emulgatoren: SOJAlecithine, E471,
E433

geconcentreerde boter (MELK)

gelatine

zuurteregelaars: citroenzuur, E332,
E333

Natuurlijk Aroma

stabilisatoren: sorbitol, E418

dextrose

magere MELKpoeder

zout

Mini Javanais

boter (MELK)

suiker

water

EI

glucosestroop

AMANDELpoeder

TARWEbloem

EIgeel

cacaomassa

invertsuikerstroop

gesuikerde gecondenseerde
afgeroomde MELK

plantaardig vet (palm)

cacaoboter

EI-eiwit

instantkoffie

emulgatoren: E435, SOJAlecithine

zuurteregelaar: wijnsteenzuur

Natuurlijk Aroma

Artikelnummer: 46785     EAN: 5413476962836

MB24 Mix Box Mignardines

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2020-05-23 3 / 6
Powered by 

https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


kleurstof: caroteen

GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst

Land van herkomst

Land van productie België

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g) Per portie (16 g) RI*/GDA

Energie = 1720 kJ 275 kJ 3 %

Energie = 415 kcal 66 kcal 3 %

Vetten = 28 g 4.5 g 6 %

Waarvan verzadigde vetzuren = 18 g 2.9 g 14 %

Koolhydraten = 36 g 5.8 g 2 %

Waarvan suikers = 30 g 4.8 g 5 %

Vezels = 1.4 g 0.224 g

Eiwitten = 4.3 g 0.7 g 1 %

Zout = 0.06 g 0.01 g 0 %

Natrium = 0.024 g 0.00384 g

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*
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Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen M

tarwe M hazelnoten M

rogge Z walnoten K

gerst M cashewnoten Z

haver Z pecannoten K

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten K

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei M selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

noten M weekdieren Z

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries -24°C - -15°C 9 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries -24°C - -15°C 4.5 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Ontdooien Gedurende 1 uur in de koelkast laten ontdooien en koel serveren. Ontdooide producten nooit
herinvriezen.

Logistiek
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Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 5413476962836 - MB24 Mix Box Mignardines
Pallet - MB24 Mixed box mignardises

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam MB24 Mix Box Mignardines

Korte naam Mix Box Mignardines

EAN 5413476962836

Artikelnummer fabrikant 46785

Intrastat-code 19059090

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) doos (325mm x 152mm x 150mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1.728 kg

Netto gewicht 1.728 kg

Bruto gewicht 2.244 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 36 x 18 g

Aantal porties in verpakking 36

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1800mm)

Netto gewicht 361.2 kg

Bruto gewicht 469 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 209

Dozen per laag 19

Aantal lagen op pallet 11

Specificatie laatst gewijzigd op 2018-03-09 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2019-03-28 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com

v1.4.8 prodpp234586dl2ly1ln1
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