
Berebal 24 x 140 gram 
Van Osch Snacks B.V. 

Bal geschikt voor frituur (vaak gesneden met ui)

EAN: 8715146004059 (HE) Artikelnummer: 405
TM: NL

Omschrijving

Kijk ook eens op onze website; www.vanosch‐bv.nl, voor uitgebreide productinformatie.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Vleesproduct bevroren

Ingrediënten

57% kipseparatorvlees, 16% varkensvlees, 10% Paardenvlees, tarwebloem (tarwe, gluten), tarwezetmeel, zout, groentepoeder
(ui), emulgator (E451i), gehydrolyseerd plantaardig sojaeiwit, water, gistextract, specerijen, nitriet (E250), natuurlijk aroma
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Ingrediënten in tabel

kipseparatorvlees 57% EU

varkensvlees 16% EU

Paardenvlees 10% EU

tarwebloem (tarwe, gluten)

tarwezetmeel EU, Duitsland

zout Nederland

groentepoeder (ui) Egypte

emulgator (E451i) Nederland

gehydrolyseerd plantaardig sojaeiwit Nederland

water Nederland

gistextract België

specerijen

nitriet (E250) Nederland

natuurlijk aroma

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

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 ‐
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Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (140 g)

Energie (kJ/kcal) 1162 / 277 1627 / 387

Vetten 19.95 g 27.93 g

waarvan verzadigde vetzuren 5.8 g 8.12 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 6.44 g 9.02 g

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 2.09 g 2.92 g

Koolhydraten 9.61 g 13.45 g

waarvan suikers 0.96 g 1.34 g

Vezels 2.09 g 2.93 g

Eiwitten 13.82 g 19.35 g

Zout 1.87 g 2.61 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat kip en gevogelte Ja n.v.t

Bevat varkensvlees Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bereidingswijze

Geschikt voor friteuse, convectomaat/heteluchtoven, bakplaat en koekenpan/braadslede. Producten bij voorkeur in de koeling
laten ontdooien. Product door en door verhitten.
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C 12 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐18°C 5 maand(en)

Opmerking:

na ontdooien gekoeld 7°C 4 dag(en)

Opmerking: Let op! Na ontdooien niet opnieuw invriezen

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 ‐ 8715146004059 ‐ Berebal 24 x 140 gram

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Berebal 24 x 140 gram

Korte naam Berebal

EAN 8715146004059

Artikelnummer fabrikant 405

Intrastat‐code 16024930

EG‐nummer NL66

Verpakking (LxBxH) doos (272mm x 196mm x 118mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 24 stuks

Netto gewicht 3360 g

Bruto gewicht 3528 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 24 x 140 g

Aantal porties in verpakking 24

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1448mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 176

Dozen per laag 16

Aantal lagen op pallet 11

Verpakkingsmateriaal

doos (272mm x 196mm x 118mm)
Golfkarton 164 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

euro pallet (1200mm x 800mm x 1448mm)
Hout 25 kg recyclebaar
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Contactgegevens

Van Osch snacks b.v.
Veilingweg 3, 5301 KM Zaltbommel

Inkoop
www.vanosch‐bv.nl
info@vanosch‐bv.nl
0418‐540328

Recall Support
www.vanosch‐bv.nl
kwaliteit@vanosch‐bv.nl
06‐53469407

Administratief
www.vanosch‐bv.nl
order@vanosch‐bv.nl
0418‐540328

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐07‐27 door de producent.
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