
D134 Mixed Box mini Doony's 
My Originals® 

Diepgevroren gefrituurd gistdeeg, donuts ebdekt met, roze,
wote of donkere imitatiechocolade (13.5%) en afgewerkt
met suikerdecoratie of donkere chocoladestukjes (5,5%),
klaar voor consumptie.

EAN: 5413476962126 (HE) Artikelnummer: 46620
TM: NL

Omschrijving

MIXED BOX MINI DOONY'S

Deze mixed box bestaat uit drie soorten mini donuts, ideaal voor de kleine genieter.

Mini donut met roze glazuur & witte en roze suikerparels
Mini donut met wit glazuur & decoratie in bonte kleuren
Mini donut met chocoladesmaak & chocoladedruppel

Ideaal voor de kleine genieter en deze mini donuts bieden vele mogelijkheden voor een originele presentatie; op een stokje
geprikt, om een grote ijslepel, op een bolletje ijs etc. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Met gratis zakjes in elke verpakking.

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Diepgevroren gefrituurd gistdeeg, donuts ebdekt met, roze, wote of donkere imitatiechocolade (13.5%) en afgewerkt met
suikerdecoratie of donkere chocoladestukjes (5,5%), klaar voor consumptie.

Ingrediënten
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Ingrediënten in tabel

46615 Mini Party Donut

bloem: TARWE, SOJA

plantaardige oliën en vetten (palm,
kokos, koolzaad)

water

suiker

dextrose

gist

weipoeder (MELK)

LACTOSE (MELK)

zetmeel (TARWE)

zout

emulgator (E471, E481, lecithinen,
SOJAlecithinen, E472e)

rijsmiddelen: E450i, E500ii

magere MELKpoeder

aroma's

kleurstof (E171, curcumine, E162,
paprika‐extract)

glansmiddelen: arabische gom, E904

46616 Mini Choco Donut

bloem: TARWE, SOJA

plantaardige oliën en vetten (palm,
kokos, koolzaad)

water

suiker

cacaomassa

dextrose

gist

weipoeder (MELK)

magere MELKpoeder

46615 Mini Party Donut (bloem: TARWE, SOJA, plantaardige oliën en vetten (palm, kokos, koolzaad), water, suiker, dextrose, gist,
weipoeder (MELK), LACTOSE (MELK), zetmeel (TARWE), zout, emulgator (E471, E481, lecithinen, SOJAlecithinen, E472e),
rijsmiddelen: E450i, E500ii, magere MELKpoeder, aroma's, kleurstof (E171, curcumine, E162, paprika‐extract), glansmiddelen:
arabische gom, E904), 46616 Mini Choco Donut (bloem: TARWE, SOJA, plantaardige oliën en vetten (palm, kokos, koolzaad), water,
suiker, cacaomassa, dextrose, gist, weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, zout, magere cacaopoeder, emulgatoren: E471, E481,
E472e, SOJAlecithinen, rijsmiddelen: E450i, E500ii, cacaoboter, botervet (MELK), aroma's, vanille extract), 46617 Mini Pinky Donut
(bloem: TARWE, SOJA, plantaardige oliën en vetten (palm, kokos, koolzaad), suiker, water, dextrose, gist, weipoeder (MELK),
LACTOSE (MELK), zout, emulgatoren: E471, E481, E472e, lecithinen, E476, rijsmiddelen: E450i, E500ii, magere MELKpoeder,
cacaoboter, glucosestroop, kleurstof: E162, aroma's, glansmiddel: E904, E901, natuurlijk aroma, zuurteregelaar: citroenzuur,
geconcentreerd vlierbessensap)
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zout

magere cacaopoeder

emulgatoren: E471, E481, E472e,
SOJAlecithinen

rijsmiddelen: E450i, E500ii

cacaoboter

botervet (MELK)

aroma's

vanille extract

46617 Mini Pinky Donut

bloem: TARWE, SOJA

plantaardige oliën en vetten (palm,
kokos, koolzaad)

suiker

water

dextrose

gist

weipoeder (MELK)

LACTOSE (MELK)

zout

emulgatoren: E471, E481, E472e,
lecithinen, E476

rijsmiddelen: E450i, E500ii

magere MELKpoeder

cacaoboter

glucosestroop

kleurstof: E162

aroma's

glansmiddel: E904, E901

natuurlijk aroma

zuurteregelaar: citroenzuur

geconcentreerd vlierbessensap

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 (22 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 1773 / 424 390 / 93 5%

Vetten 23 g 5.1 g 7%

waarvan verzadigde vetzuren 12 g 2.6 g 13%

Koolhydraten 47 g 10.3 g 4%

waarvan suikers 17 g 3.7 g 4%

Eiwitten 6.3 g 1.4 g 3%

Zout 1 g 0.22 g 4%

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

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t
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Bereidingswijze

Ontdooien
De producten 15 à 30 minuten laten ontdooien bij kamertemperatuur in de gesloten verpakking. Eens de producten ontdooid zijn
de plasticfolie verwijderen. ONTDOOIDE PRODUCTEN NOOIT HERINVRIEZEN.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries 12 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries 6 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 5413476962126 ‐ D134 Mixed Box mini Doony's

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam D134 Mixed Box mini Doony's

Korte naam Mixed Box mini Doony's

EAN 5413476962126

Artikelnummer fabrikant 46620

Intrastat‐code 19059070

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (396mm x 298mm x 176mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 1.98 kg

Netto gewicht 1.98 kg

Bruto gewicht 2.708 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 90 x 22 g

Aantal porties in verpakking 90

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1910mm)

Netto gewicht 158.4 kg

Bruto gewicht 216.7 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 80

Dozen per laag 8

Aantal lagen op pallet 10

Contactgegevens

Vandemoortele Europe NV, Nederlandse branche
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐11‐08 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2021‐11‐08 door de producent.

Artikelnummer: 46620     EAN: 5413476962126

D134 Mixed Box mini Doony's

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

2023‐02‐24 7 / 7
Powered by 

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

