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Specificatie van artikel
Familie

Artikel naam Mini Zwaantje Pruvé 90089 

Creatie datum/ versie nummer 17/01/2018

Barcode leverancier 54250357

Bewaring en temperatuur controle Bijkomende informatie

Bewaren in de koeling (7°C max) na 
ontdooiing GGO3 °C - 7 °C

Ja - Neen

Temperatuur bij levering Ionisatie-15 °C -  -18 °C
Ja - Neen

Temperatuur tijdens stockage Certificaat verpakking-18 °C -  -20°C
Ja - Neen

Na ontdooiing : te gebruiken tot Het product mag niet worden 
(her)ingevroren3 dag(en)

Houdbaarheid na productie 270 dag(en)

LOT : houdbaarheidsdatum aangeduid als "te 
gebruiken tot" (zie etiket op het artikel)

verpakt onder beschermende atmosfeer

999 : 01/01/2014

Ja - Neen

Unannounced IFS Food Versie 6: Higher level

Certificaties

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid Via lotnummer Referentie stalen
Ja - Neen

TECHNISCHE 
FICHE 

De ondervermelde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkel voorwendsel worden gekopieerd of verdeeld.   Ze zijn onderhevig 
aan aanpassingen en zijn derhalve niet beperkend.   Een actuele versie kan altijd opgevraagd worden.
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Artikel informatie

INGREDIËNTEN AFKOMST 
PRODUCTLIJST INGREDIËNTEN (allergenen,...)

BE

Soes BE
EIEREN, TARWEbloem, Geconcentreerde BOTER, Suiker, 
Zout, Bakpoeder (Natriumdifosfaat (E450i), 
Natriumwaterstofcarbonaat (e500ii), TARWEbloem)

Ananas BEAnanas, ananassap, suiker, Antioxidanten en voedingszuur: 
citroenzuur

Melkmix BE
Magere MELK, plantaardige olie (palmpit, palm), suiker, 
EIGEEL*, emulgatoren: E433, E471; aroma, stabilisator: 
E407; kleurstof: E160a (i). *van scharreleieren

Kopje chocolade BECacaomassa, suiker, cacaoboter, emulgator: lecithine (SOJA), 
natuurlijk vanille.

Banketbakkersroom BE

Water, suiker, magere MELK poeder, gemodificeerd 
ZETMEEL, palmvet, verdikkingsmiddel (microkristallijne 
cellulose(E460i), carboxymethylcellulose (E466)), kleur (beta 
caroteen (E160a(i))), geleermiddel (Carrageen (E407)), aroma

Technisch eigenschappen

Geur : vrij van vreemde geuren 
Kleur : producteigen, frisse kleur 
Smaak : aangename, frisse smaak 

Verpakking gegevens

Primaire verpakking vlakkarton inleg 30-40      
microgolf doos mini 30-40 set 

Secundaire verpakking Krimpfolie 500 MM/1000 MM19MY 

Tertiaire verpakking Powerstretch film 

Quataire verpakking

Netto gewicht omkarton

Bruto gewicht omkarton

VE (VerkoopsEenheid)

Aantal VE per doos 35

Aantal kartons per laag 14

Aantal lagen 7

Aantal kartons per pallet 98

Aantal stucks/VE per karton 35

Aantal stuks/VE per pallet 0

Type pallet Europallet

Hoogte pallet <180cm

De ondervermelde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkel voorwendsel worden gekopieerd of verdeeld.   Ze zijn onderhevig 
aan aanpassingen en zijn derhalve niet beperkend.   Een actuele versie kan altijd opgevraagd worden.

2/5



TECHNISCHE FICHE Opgemaakt op 

17/01/2018

Code EAN 13 artikel

Code EAN 14 van karton 08710972900896

Logistiek etiket Ja

De gebruikte primaire verpakking voldoet aan de wetgeving(en) met betrekking tot de contactmaterialen. 

Declaratie dat het product voldoet aan de EC directive (nr 1935/2004 en nr 10/2011) in verband met de materialen en verpakking die bestemd 
zijn om in direct te komen met voedingswaren 

Microbioligische criteria

Parameter AF Productie (m) AF Productie (m) Einde THT

Totaal aeroob kiemgetal 22°C 10^3 10^4 10^6

E.coli 10^1 10^1 10^1

Enterobacteriaceae 10^1 10^2 NVT

Gisten 10^2 10^3 10^5

Schimmels 10^2 10^3 geen schimmel

Listeria monocytogenes Afw. in 25g Afw. in 25g 10^2

Salmonella Afw. in 25g Afw. ing 25g Afw. ing 25g

Bacillus cereus 10^2 10^3 10^4

Voedingssamenstelling per 100 gr

BENAMMING WAARDE

Kcal  265,67

Kj 1112,67

Eiwitten  4,38

Vetten  16,50

Verzadigde vetzuren  11,55

Mono onverzadigd  1,56

Poly onverzadigd  0,38

omega 3  0,00

Transvetten  0,43

Koolhydraten  24,76

Waarvan suikers  16,40

Voedingsvezels  0,81

Zout  0,29

De ondervermelde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkel voorwendsel worden gekopieerd of verdeeld.   Ze zijn onderhevig 
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Allergenen

ALLERGENEN IN HET ARTIKEL OP DE PRODUCTIE SITE

Tarwe + -

Mais ? ?

Melk + +

Ei + +

Glutenbevattende granen + -

Soja + +

Aardnoot - -

Noten ? ?

Sesamzaad - -

Cacao + +

Schaaldieren - -

Vis en producten op basis van vis - -

Zwaveldioxide en sulfiet - -

Groenten - -

Wortel - -

Selder - -

Mosterd - -

Lupine - -

Weekdieren - -

+ : Aanwezig
- : Afwezig
? : Sporen

Gebruiksaanwijziging

Ontdooitijd: 8u in de koeling <7°C 
Ontdooide producten nooit opnieuw invriezen

Le temps de décongélation: 8h dans la réfrigération <7°C 
Ne recongeler jamais des produits décongelés 

De ondervermelde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkel voorwendsel worden gekopieerd of verdeeld.   Ze zijn onderhevig 
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4/5



TECHNISCHE FICHE Opgemaakt op 

17/01/2018

Chemische karakteristieken

Chemische normen: 
Vrij van smeermiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
Voldoen aan de VERORDENING nr. 1881/2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan  bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen 
Vrij van bestrijdingsmiddelen volgens het VERORDENING nr. 839/2008 

Fysische eigenschappen

Vreemde voorwerpen Afwezigheid van productvreemde voorwerpen 
Ferro 1.8 mm 
Non ferro 1.8 mm 
RVS 2.0 mm 

Handtekening 
kwaliteitsverantwoordelijke
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