Productspecificatie
Spaghetti A

kf635

ve635

Ingevroren

Benaming:

Erkenningsnummers :
b635
b-635-h

vers (los verpakt)

Rue Des Bengalis 3B
7700 Mouscron
Tel / fax : 056/34,70,83
GSM:
0479/38,08,94
email:
alro@alrosnacks.be
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Spaghetti A&E

AEPC12TR
AEPC11TR
AEPC12
AEPC10SP
AEPC11
AEPC10TR
AEPC11BU
AEPC10

300
700
300
550
700
550
700
550

10
10
10
10
10
10
10
10

Vacuum

Onder beschermde
atmosfeer

Vers (gegroepeerde
verpakking)

Vers (individuele
verpakking)

Houdbaarheid
(dagen)

Referentie artikel

Totaal nettogewicht
(g) per
verkoopseenheid

Referentie artikel / omschrijving / verpakking:

X
X
X
X
X
X
X
X

Ingrediënten/Allergenen:
50% bolognese sauce : 36.5% varkensgehakt (varkensvlees, varkensvet, zout, specerijen) ,tomaat, water, champignon, ui, raapzaadolie, zetmeel (TARWE),
zout, suiker, wijn, gehydrolyseerd SOJAeiwit, kruiden, specerijen, azijn, gemodificeerd zetmeel, dextrose, paprika, stabilisatoren E407, E410, E412,
voedingszuren E330, E270, conserveermiddelen E202, E211, 50% capellini (TARWEgriesmeel, water, EIalbumine). Kan sporen bevatten vanSCHAALDIEREN,
VIS,MELK,SELDERIJ,MOSTERD enSULFIET .

Geen gebruik van ingrediënten die afkomstig zijn van genetisch gemodifieerde organismen
Geen gebruik van geïoniseerde ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
energiewaarden Kj
energetische waarde Kcal
vet
waarvan verzadigde vetzuren
koolhydraten

988kJ
234kcal
4,0g
0,9g
37,8g

Productspecificatie
Spaghetti A
waarvan suikers
vezels
eiwit
natrium
zout

Gebruiksaanwijzing:
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3,0g
1,3g
11,3g
0,2g
0,60g

Goed verhitten (> 60°C) voor gebruik
Ingevroren producten: ontdooien in de frigo.
Niet herinvriezen na ontdooiing

Verpakking / etikettering / traçabiliteit:
Omschrijving en informatie voor de traçabiliteit
Presentatie - Verpakking
T°

Vers (individuele
verpakking)

Vers (Gegroepeerde
verpakking)

Onder beschermde
atmosfeer

Vacuum

0-4°C

Het gerecht wordt verpakt in een plastieke verpakking en afgesloten met een
deksel. Elke verpakking wordt voorzien van een etiket. Het etiket bevat het
lotnummer, de benaming van het product, onze leveranciersgegevens met
erkenningsnummer, productiedatum, houdbaarheidsdatum en de
ingrediënten- (allergenen) lijst.

0-4°C

Het product op een plateau (isomo of plastic) wordt met een film verpakt en
elke verpakking wordt voorzien van een etiket met de productiedatum en
houdbaarheidsdatum. De verschillende verpakte plateaux worden in plastiek
bakken met blauwe bakzak, afgesloten met een etiket waarop ons
erkenningsnummer staat, getransporteerd. Het lotnummer, de benaming
van het product en onze leveranciersgegevens met erkenningsnummer staan
vermeld op het begeleidende leveringsdocument. De leveringsbon moet
steeds bij de producten blijven in functie van de traçering. De ingrediënten(allergenen)lijst is opgenomen in de technische fiche.

0-4°C

0-4°C

Het product wordt verpakt in zwarte plastiek bakken, toegelast met
plastiekfolie onder beschermde atmosfeer (N 2 en CO2). Elke bak wordt
voorzien van een etiket met het lotnummer, de benaming van het product,
onze leveranciersgegevens met erkenningsnummer, productiedatum,
houdbaarheidsdatum en de ingrediënten- (allergenen)lijst. De verschillende
verpakte plateaux worden in plastiek bakken getransporteerd.
Het gerecht wordt verpakt in een plastieke verpakking en afgesloten met een
deksel. De plastiek verpakking zit in een vacuumzak die wordt vacuum
getrokken. Elke vacuumverpakking wordt voorzien van een etiket met het
lotnummer, de benaming van het product, onze leveranciersgegevens met
erkenningsnummer, productiedatum, houdbaarheidsdatum en de
ingrediënten- (allergenen)lijst. De verschillende verpakte plateaux worden in
plastiek bakken getransporteerd.

Productspecificatie
Spaghetti A

Vers (los verpakt)

Ingevroren
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0-4°C

Het product wordt los verpakt in E2 kisten voorzien van een blauwe bakzak.
De bakzak wordt afgesloten met een etiket waarop de naam van de klant,
ons erkenningsnummer, de productiedatum en de houdbaarheidsdatum
staan vermeld. Het lotnummer, de productbeschrijving en onze
leveranciersgegevens worden vermeld op het begeleidend document
(leveringsbon). De ingrediënten- (allergenen)lijst is opgenomen in de
technische fiche.

<-18°C

Verschillende met plastiekfilm omringde plateau's worden in een kartonnen
doos verpakt, dewelke wordt afgesloten met een gekleurde kleefband en
bijhorend etiket. Op het etiket staat het lotnummer, de benaming van het
product, onze leveranciersgegevens met erkenningsnummer, invriesdatum
(=productiedatum), houdbaarheidsdatum en de ingrediënten(allergenen)lijst.

Verkoopsidentificatie:

per eenheid

Vermelding houdbaarheidsdatum:

DD.MM.JJJJ - Datum op het etiket

Identificatie lotnummer:

Lotnummer: XX wat overeenkomt met het weeknummer
inpakdatum: DD.MM.JJJJ

Transport:

Transport Alro Snacks, gekoeld met toezicht en registratie van temperaturen of
afhaling door de klant.

Organoleptische kenmerken:

Spaghetti bedekt door een rode saus met tomaten en andere groenten
gemengd met gehaktvlees. De tomaten zijn duidelijk te ruiken.

Microbiologische kenmerken:
Limieten (ufc/g)
Parameters
Listeria monocytogenes
Bacillus cereus
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Coagulase pos staphylococcen
Enterobacteriaceae
Salmonella

Gevalideerd: 9/01/2018

Streefwaarde

Actiedrempel

absence dans 25g
100
100
1.000
100
1.000
10
100
100
1.000
500
5.000
absence dans 25g

DOOR

Kristien Van Laere

Referentie
Règ. 2073/2005
valeurs
indicatives
AFSCA

VERSIE: 005
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