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Productspecificatie

Algemene informatie

Afbeelding

600Artikelnummer

Crème Petits FoursOmschrijving

DoosBasiseenheid

Ingrediëntendeclaratie I
suiker, AMANDELEN, plantaardige oliën en vetten (palmvet, raapzaadolie, palmpit gehard, palmvet gehard, kokosvet, zonnebloemolie),

kokosolie gehard, roomboter (MELK), volle MELK, botervet (MELK), stabilisators (sorbitol, glycerol, sorbitolstroop, E466, E331),

water, glucosestroop, WALNOTEN, KIPEIWIT, magere MELKPOEDER, cacaoboter, sinaasappelschil, HAZELNOTEN, cacaomassa, KIPEIPOE

conserveermiddelen (sorbinezuur, kaliumsorbaat), Esprit Amaretto (60%), cacao, natuurlijk sinaasappel aroma, alcohol,

natuurlijk banaan aroma, natuurlijk AMANDEL aroma, emulgatoren (zonnebloem lecithine, E472A, E471, SOJAlecithine, E476,

suikeresters van vetzuren), volle MELKPOEDER, HAZELNOOTmeel, invertsuiker, cognac (0%), weipoeder (MELK),

natuurlijk bourbon vanille aroma, fructosestroop, kleurstoffen (paprika extract, ß-carroteen synthetisch, carotenen, briljantblauw,

cochenille, riboflavine, E163, bietenrood, indigotine, curcumine, E141, ijzeroxide, titaandioxide, karmijn, patentblauw,

xanthofyllen), aardbeienconcentraat, natuurlijk aardbeien aroma, vanille aroma, voedingszuren (citroenzuur, E336),

geleermiddel (pectine), natuurlijk aroma, MELKEIWIT, wortelsap, aroma, vitamine A+D, zout, natuurlijk vanille aroma,

Aroma (vanillline), glansmiddel (arabische gom), room aroma (GLUTEN, MELK), antiklontermiddel (E551)
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Allergenen data

+Noten (beperkte lijst)08N+Glutenbevattende granen01G

-Selderij09S-Schaaldieren02S

-Mosterd10M+Ei03EI

-Sesam11S-Vis04VI

-Sulfiet12S-Pinda05PI

-Lupine13L+Soja06S

-Weekdieren14W+Melk (inclusief lactose)07M
= Het artikel bevat de genoemde stof (als ingrediënt)

= Het artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur)

= Er zijn onvoldoende gegevens bekend om te kunnen indelen in + of - of het artikel bevat mogelijk sporen van de stof

+

-

?

Voedingswaarden (g / 100 g tenzij anders vermeld)

Informatiebron voedingswaarde

2.157Energie (kJ)  

516Energie (kcal)  

34,5Vetten  

18,8   Waarvan verzadigd  

10,9   Waarvan onverzadigd  

4,6   Waarvan meerv. onverzadigd  

0   Waarvan transvetzuren  

46,4Koolhydraten  

41,2   Waarvan suikers  

4,2Eiwitten  

1,6Vezels  

0,1Zout  

Microbiologische normen (max. kve / g tenzij anders vermeld)

Totaal kiemgetal < 100000 0 / 25 gSalmonella

Enterobacteriaceae < 100 0 / 25 gListeria monocytogenes

Gisten < 100 < 100Schimmels

GGO verklaring

Dit product is vrij van genetisch gemanipuleerde bestanddelen of ingrediënten geproduceerd met behulp van genetisch gemanipuleerde 

bestanddelen. Hierdoor behoeven de producten geen declaratie in het kader van de EG verordeningen 1829/2003 en 1830/2003.

Dieetinformatie

NeeVegetarisch

NeeVeganist

NeeCoeliakie

NeeLactose intoleranten

JaGGO maïs vrij

JaGGO soja vrij

Bewaaradvies

Haal de Crème Petits Fours in bevroren toestand uit de verpakking.

De Crème Petits Fours direct in de koeling zetten.

Na ontdooien niet opnieuw invriezen.

Tenminste 7 dagen houdbaar bij 7 °C.
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Tracering / Bewaarcondities

Houdbaarheid vanaf productie 12 maanden Lotnummering

Vervaldatum afdruk

DD-MM-YYYY

WYWDP-18 °CTemperatuur opslag

Minimum temperatuur aanlevering -15 °C

Logistiek

Brutogewicht per doos (kg)

Nettogewicht per doos (kg)

Verkoopeenheid

Aantal per verkoopeenheid1,340

1,080

Doos

72

Aantal lagen per pallet

Aantal dozen per laag

Aantal dozen per pallet

11

15

165

0,015Gem. gewicht per eenheid (kg)

1Versie nummer

14-04-15Versie datum

Jannie FlorisGoedgekeurd door

Functie

Authorisatie

Deze informatie is naar beste weten correct; hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Afnemers zullen zelf de geschiktheid voor de
specifieke toepassing(en) moeten bepalen.

Kwaliteitscoördinator
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