
Basisgegevens

Commerciële naam De Jong Asperge bitterbal 15%

Wettelijke naam De Jong Asperge bitterbal15%

Functionele naam

Variant

Merk De Jong

Targetmarket NL

Kenmerken

Bevat lactose Ja

Bevat rundvlees Ja

Bevat varkensvlees Ja

Bevat glutamaat Nee

Bevat kip en gevogelte Nee

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

Ambachtelijke ragout met asperges en omhuld met een dunne paneerlaag

EAN: 8712528101948 (CE) TM: NL

De Jong Asperge bitterbal 15% 
De Jong 

Ingrediënten: aspergebouillon (water, asperges), asperge 15%, MELK (LACTOSE), margarine ( plantaardige vetten ( palmvet, kokosvet), water,
plantaardige olie (raapzaadolie), zout, emulgator(E471), zuurteregelaar (E270), MELK, (LACTOSE)), paneer (TARWE, GLUTEN), doorhaalmiddel:
(SOJAbloem, TARWEzetmeel (GLUTEN), TARWEbloem (GLUTEN), kipEIwit (EI), carageen, stabilisatoren (E466, E508), zout, xanthaangom,
guargom), ham (varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, dextrose, stabilisator (E451, E450, E452, E407), antioxidant (E316), EIwit (MELK),
natuurlijk aroma), geruld scharrelEI (EI 70%. MELK (LACTOSE), room (MELK, LACTOSE), maltodextrine, gemodificeerd maiszetmeel, plantaardige
olie: raapzaadolie, kleurstof :kurkuma), zuurteregelaar: citroenzuur, EIgeel, room (MELK, LACTOSE), aardappel, rundergelatine, TARWEzetmeel
(GLUTEN), zout, emulgator (E464), kruiden, specerijen.
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Herkomst

Land van herkomst

Land van productie Nederland

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g)

Energie = 737 kJ

Energie = 177 kcal

Vetten = 9.9 g

Waarvan verzadigde vetzuren = 4.9 g

Waarvan enkelvoudig onverzadigde
vetzuren

= 3.2 g

Waarvan meervoudig onverzadigde
vetzuren

= 1.5 g

transvetzuren = 0 g

Koolhydraten = 17.3 g

Waarvan suikers = 1.3 g

Vezels = 1 g

Eiwitten = 5.1 g

Zout = 1.2 g
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Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen Z

tarwe M hazelnoten Z

rogge Z walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei M selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

noten Z weekdieren Z

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

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

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries -18°C - -18°C 60 dag(en)

Opmerking:

na ontdooien gekoeld 4°C - 7°C 48 uur

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Na ontdooiing NIET opnieuw invriezen

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Bereidingswijze

Frituren Bereidingsadvies: Frituren in olie of vet van ±175°C. Bevroren bitterbal 5 min. Ontdooide bitterballen
3 min. Let op dat de producten niet tegen elkaar aanliggen tijdens het frituren. De producten niet half
ontdooid bereiden. Houdbaarheid vanuit de vriezer 48 uur in gekoelde toestand < 7°C. Bekend
oneigenlijk gebruik: De eindverbruikers zouden de producten buiten de vriezer / koelcel kunnen
bewaren. Ter voorkoming hiervan heeft Jong Food bv op de productspecificaties en op het product
vermeld of het in de vriezer of koelcel bewaard dient te worden.

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Enterobacteriaceae < 5000 kve/g

Staphylococcus aureus < 500 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Aeroob kiemgetal < 1000000 kve/g

Bacillus cereus < 1000 kve/g

Listeria monocytogenes Afwezig in 25 g

Escherichia coli < 50 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 8712528101948 - De Jong Asperge bitterbal 15%
Pallet - De Jong Asperge bitterbal 15%
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam De Jong Asperge bitterbal 15%

Korte naam

EAN 8712528101948

Artikelnummer fabrikant 8297

Intrastat-code 20049098

EG-nummer NL731 EG

Verpakking (LxBxH) doos (256mm x 260mm x 74mm)

E-teken Nee

Netto inhoud 1.95 kg

Netto gewicht 1.95 kg

Bruto gewicht 2.15 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 65 x 30 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1260mm)

Netto gewicht 352 kg

Bruto gewicht 387 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 180

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 15

Specificatie laatst gewijzigd op 2018-08-01 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2018-08-01 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

v1.4.0 prodpp1133050dl2ly1ln1
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