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Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv
OTTIMO
OTTIMO
EAN: 5411211231131 (CE) TM: NL

Basisgegevens
Commerciële naam

Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv OTTIMO

Wettelijke naam

Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv OTTIMO

Functionele naam
Variant
Merk

OTTIMO

Targetmarket

NL

Ingrediënteninformatie
mini bagel kip en caesersaus (29% Bagel (TARWEMEEL, water, SESAMZAAD, margarine (plantaardige olie (palm, koolzaad), water, emulgator
(E322 (SOJA), E471), zout, zuurteregelaar (E300), zuurteregelaar (E330), conserveermiddel (E202), kleurstof E160b, aroma), suiker, gist, zout,
emulgatoren E472e, sojameel (SOJA)), 29% kip mini bagel (75% Kippenvlees, water, zout, aardappelzetmeel, SOJA-EIWIT, suiker, erwtenvezel,
verdikkingsmiddel (E407), stabilisator (E451), specerijen (MOSTERD), Smaakversterker: E621, antioxidant: E316, conserveermiddel E250),
caesersaus mini bagel (mayonaise mini bagel (koolzaadolie, EIEREN, azijn, MOSTERD, suiker, zout, Specerijen, antioxidant E385, zuurteregelaar
(E330)), MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, suiker, Specerijen))), mini bagel pastrami (29% bagel pastrami (TARWEMEEL, water,
SESAMZAAD, margarine broodje minihamburger (plantaardige olie (palm, koolzaad), water, emulgator E471, zout, zuurteregelaar (E330),
conserveermiddel (E202), kleurstof E160b, aroma), suiker, gist, zout, emulgatoren E472e, sojameel (SOJA)), 21% caesersaus mini bagel
(mayonaise mini bagel (koolzaadolie, EIEREN, azijn, MOSTERD, suiker, zout, Specerijen, antioxidant E385, zuurteregelaar (E330)), MOSTERD
(water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, suiker, Specerijen)), MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, suiker, Specerijen), 21% roomkaas
(gepasteuriseerde MELK, room (MELK), melkzuurbacteriën, zout), 14% pastrami vlees, 14% paprika), mini bagel groenten (28% bagel groenten
(TARWEMEEL, water, lijnzaad, margarine broodje minihamburger (plantaardige olie (palm, koolzaad), water, emulgator E471, zout, zuurteregelaar
(E330), conserveermiddel (E202), kleurstof E160b, aroma), suiker, gist, SESAMZAAD, zonnebloemzaad, gerstemout, emulgatoren E472e, sojameel
(SOJA), broodverbeteraar E300), 21% caesersaus mini bagel (mayonaise mini bagel (koolzaadolie, EIEREN, azijn, MOSTERD, suiker, zout,
Specerijen, antioxidant E385, zuurteregelaar (E330)), MOSTERD (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, suiker, Specerijen)), 21% paprika, 14%
komkommer, 14% gedroogde tomaten (tomaten, water, zout, wijnazijn, zuurteregelaar (E330), antioxidant E300, koolzaadolie, Specerijen)), mini
bagel zalm (35% Kwark (room (MELK), MELK, zuursel, stremsel, bieslook, aroma, uien, peper), 29% gerookte zalm, 24% bagel zalm (TARWEMEEL,
water, MAANZAAD, margarine broodje minihamburger (plantaardige olie (palm, koolzaad), water, emulgator E471, zout, zuurteregelaar (E330),
conserveermiddel (E202), kleurstof E160b, aroma), suiker, gist, zout, emulgatoren E472e, sojameel (SOJA)), Specerijen, dille)

Ingrediënten in tabel
mini bagel kip en caesersaus
Bagel
TARWEMEEL
water
SESAMZAAD
margarine
plantaardige olie (palm, koolzaad)
water
emulgator (E322 (SOJA), E471)
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zout
zuurteregelaar (E300)
zuurteregelaar (E330)
conserveermiddel (E202)
kleurstof E160b
aroma
suiker
gist
zout
emulgatoren E472e
sojameel (SOJA)
kip mini bagel
Kippenvlees
water
zout
aardappelzetmeel
SOJA-EIWIT
suiker
erwtenvezel
verdikkingsmiddel (E407)
stabilisator (E451)
specerijen (MOSTERD)
Smaakversterker: E621
antioxidant: E316
conserveermiddel E250
caesersaus mini bagel
mayonaise mini bagel
koolzaadolie
EIEREN
azijn
MOSTERD
suiker
zout
Specerijen
antioxidant E385
zuurteregelaar (E330)
MOSTERD
water
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MOSTERDZAAD
azijn
zout
suiker
Specerijen
mini bagel pastrami
bagel pastrami
TARWEMEEL
water
SESAMZAAD
margarine broodje minihamburger
plantaardige olie (palm, koolzaad)
water
emulgator E471
zout
zuurteregelaar (E330)
conserveermiddel (E202)
kleurstof E160b
aroma
suiker
gist
zout
emulgatoren E472e
sojameel (SOJA)
caesersaus mini bagel
mayonaise mini bagel
koolzaadolie
EIEREN
azijn
MOSTERD
suiker
zout
Specerijen
antioxidant E385
zuurteregelaar (E330)
MOSTERD
water
MOSTERDZAAD
azijn
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zout
suiker
Specerijen
MOSTERD
water
MOSTERDZAAD
azijn
zout
suiker
Specerijen
roomkaas
gepasteuriseerde MELK
room (MELK)
melkzuurbacteriën
zout
pastrami vlees
paprika
mini bagel groenten
bagel groenten
TARWEMEEL
water
lijnzaad
margarine broodje minihamburger
plantaardige olie (palm, koolzaad)
water
emulgator E471
zout
zuurteregelaar (E330)
conserveermiddel (E202)
kleurstof E160b
aroma
suiker
gist
SESAMZAAD
zonnebloemzaad
gerstemout
emulgatoren E472e
sojameel (SOJA)
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broodverbeteraar E300
caesersaus mini bagel
mayonaise mini bagel
koolzaadolie
EIEREN
azijn
MOSTERD
suiker
zout
Specerijen
antioxidant E385
zuurteregelaar (E330)
MOSTERD
water
MOSTERDZAAD
azijn
zout
suiker
Specerijen
paprika
komkommer
gedroogde tomaten
tomaten
water
zout
wijnazijn
zuurteregelaar (E330)
antioxidant E300
koolzaadolie
Specerijen
mini bagel zalm
Kwark
room (MELK)
MELK
zuursel
stremsel
bieslook
aroma
uien
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peper
gerookte zalm
bagel zalm
TARWEMEEL
water
MAANZAAD
margarine broodje minihamburger
plantaardige olie (palm, koolzaad)
water
emulgator E471
zout
zuurteregelaar (E330)
conserveermiddel (E202)
kleurstof E160b
aroma
suiker
gist
zout
emulgatoren E472e
sojameel (SOJA)
Specerijen
dille
GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst
Land van herkomst

België

Land van productie

België
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Voedingswaarde
Product
Per 100 (g)
Energie

= 1116 kJ

Energie

= 257 kcal

Vetten

= 13.6 g

Waarvan verzadigde vetzuren

= 2.8 g

Koolhydraten

= 20.7 g

Waarvan suikers

= 2.8 g

Eiwitten

= 8.9 g

Zout

= 1.4 g

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen
tarwe

M

hazelnoten

O

rogge

O

walnoten

O

gerst

M

cashewnoten

O

haver

O

pecannoten

O

spelt

O

paranoten

O

khorasantarwe

O

pistachenoten

O

gluten

M

macadamianoten

O

schaaldieren

O

noten

O

ei

M

selderij

M

vis

M

mosterd

M

pinda's

O

sesam

M

soja

M

sulfiet (E220 - E228)

O

melk

M

lupine

O

amandelen

O

weekdieren

O

cacao

O

mais

O

glutamaat (E620 - E625)

O

peulvruchten

O

kippenvlees

O

rundvlees

O

koriander

O

varkensvlees

O

lactose

O

wortel

O

Aanvullende allergenen

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
2018-06-22

7/9
Powered by

Artikelnummer: 23113

EAN: 5411211231131

Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv OTTIMO

Bewaarcondities
Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode
Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket

Bereidingswijze
Ontdooien

+/- 2 uur laten ontdooien. De genoemde tijden zijn gemiddelden. Daarom adviseren wij U de exacte
bereidingstijd even uit te testen.

Logistiek
Logistieke hiërarchie
Consumenteneenheid - 5411211231131 - Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv OTTIMO
Pallet - Pallet
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Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam

Mini bagel assortiment (4 soorten) 48 x 14 g dv OTTIMO

Korte naam
EAN

5411211231131

Artikelnummer fabrikant

23113

Intrastat-code
EG-nummer

BE436

Verpakking (LxBxH)

tray (400mm x 300mm x 45mm)

E-teken

Niet ingevuld

Netto inhoud
Netto gewicht

672 g

Bruto gewicht

756 g

Uitlekgewicht
Aantal stuks x gewicht per stuk

48 x 14 g

Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Pallet
Pallet (Pallet + belading) (LxBxH)

euro pallet (1200mm x 800mm x 960mm)

Netto gewicht
Bruto gewicht
Aantal kleinere eenheden op deze pallet

270

Dozen per laag

15

Aantal lagen op pallet

18

Specificatie laatst gewijzigd op 2018-02-14 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
v1.1.9 prodpp1015722dl2ly1ln1
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