
Gevulde pizza margherita 
Wolf Butterback 

Gevulde pizza margherita

EAN: 4038368011358 (HE) Artikelnummer: 10020
TM: NL

Omschrijving

Perfecte snack voor onderweg, deze pizza met kaas‐tomatenvulling en vele tomatenstukjes als topping, in combinatie met
geraspte kaas.

Certificaten

BRC

Links

website Diversi Foods

Herkomst

Land van herkomst: Duitsland 

Wettelijke naam: Voorgebakken diepgevroren pizza met vulling

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

water, TARWEbloem, 15% tomaten, 15% kaas MELK, griesmeel van durum TARWE, boter MELK, gemodificeerd zetmeel, gist, suiker,
tomatenpoeder, zout, zetmeel (TARWE, maïs), weipoeder MELK, zuren (difosfaten, citroenzuur), TARWE‐EIWIT, rijsmiddel
(natriumcarbonaten), wei‐eiwit concentraat MELK, specerijen, glucosestroop, plantaardige olie (zonnebloem), dextrose, kruiden,
meelverbeteraar (ascorbinezuur), enzyme (amylase), voedingskleurstof (extract van rode biet), uien, natuurlijke aroma's. 10%
tomatensaus.
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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 ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 880 / 210

Vetten 8.6 g

waarvan verzadigde vetzuren 5.5 g

Koolhydraten 24.6 g

waarvan suikers 2.9 g

Vezels 1.7 g

Eiwitten 7.7 g

Zout 1.43 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat gluten Ja n.v.t

Bevat lactose Ja n.v.t

Vegetarisch Ja n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t
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Bereidingswijze

Bakken in oven
Oven voorverwarmen tot 170°C. 22‐24 minuten bakken op 155‐160 °C ZONDER stoom. Na 14 minuten stoomsleutel openen.

Ontdooien
Gedurende 10‐15 minuten laten ontdooien.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐21°C ‐ ‐15°C 9 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐21°C ‐ ‐15°C 80 dag(en)

Opmerking: THT na productie 9 maanden; minimum 80 dagen bij rechtstreekse levering

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

box label
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 4038368011358 ‐ Gevulde pizza margherita

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Gevulde pizza margherita

Korte naam Gevulde pizza margherita

EAN 4038368011358

Artikelnummer fabrikant 10020

Intrastat‐code 19012000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (583mm x 386mm x 116mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 5.44 kg

Netto gewicht 5.44 kg

Bruto gewicht 6.05 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 32 x 170 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 1890mm)

Netto gewicht 326.4 kg

Bruto gewicht 388 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 60

Dozen per laag 4

Aantal lagen op pallet 15

Verpakkingsmateriaal

doos (583mm x 386mm x 116mm)
Golfkarton enkelwandig 553 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
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Contactgegevens

Diversi Foods BV
Grote Oever 34‐E, 7941 BJ Meppel

Consumenten service
www.diversifoods.nl
quality.nl@diversifoods.com
0522‐252887

Inkoop
www.diversifoods.nl
info.nl@diversifoods.com
0522‐252887

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐12‐20 door de producent.
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