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Eindproductspecificat ie

Merknaam BHS Gigamix
Code 006224
Versie 5 (G)
EAN-code HE 871118 40 6024 8

Contact informatie

Producent NewForrest B.V.
Telefoon +31 (0)88-7676700
E-mail info@newforrest.nl

Ingrediëntendeclarat ie
Mini kroketje: water, bloem (TARWE), 15% gekookt rundvlees, dierlijk vet (rund), gemodificeerd zetmeel (aardappel), zetmeel (TARWE, maïs, 
erwt, aardappel), gelatine (rund), plantaardig eiwit (SOJA), kruiden en specerijen (SELDERIJ), natuurlijk aroma, zout, verdikkingsmiddel (E461), 
aroma, gist, zeezout, maltodextrine, champignonconcentraat, dextrose, gehydrolyseerd plantaardig TARWE-eiwit, emulgatoren (E415, E466, 
E412), suiker, groenten (aardappel, ui, wortel), plantaardige oliën (zonnebloem), citroensapconcentraat, kleurstof (E150a), MELKeiwit.  
Bamihapje: 46% gekookte mie (mie (TARWE), water), bloem (TARWE,SOJA), water, 7% groenten (prei, paprika, ui), zetmeel (TARWE, maïs), 
plantaardige oliën (palm, kokos, raapzaad, in wisselende verhouding), suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel (maïs), zout, gistextract, 
stabilisator (E461, E401, E412, E516, E450, E415), knoflookpuree, sambal oelek (chilipeper, zout, zuurteregelaar (E260), conserveermiddel (E211)), 
kleurstoffen (E160b(ii), E160b(i), E150d, E150c, E160c), gist, gehydrolyseerd plantaardig SOJA-eiwit, natuurlijk aroma (TARWE), natuurazijn, 
MELKeiwit, kruiden en specerijen, emulgator (E466), zuurteregelaar (E526), voedingszuur (E330), specerijextracten, gebakken uit jes (75% ui, 
palmolie, TARWEbloem, zout), SOJAsaus (water, SOJAbonen, TARWE, zout, alcohol, natuurazijn, suiker, conserveermiddel (E202)), gelatine (rund).                                
Pitt ig gehaktballetje: 47% kippenseparatorvlees, 11% rundvlees, groenten (ui, rode peper), paneermeel (TARWE), water, kippencollageen, 
rundvet, kruiden en specerijen, zout, melado, stabilisatoren (E451, E450), gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), kleurstof (E150c), 
SOJAbonen, salmiakzout, zetmeel (TARWE).                     
Mini frikandel: 51% kippenseparatorvlees, 14% rundvlees, water, paneermeel (TARWEbloem, TARWEzemelen, water, gist, zout), 
kippencollageen, rundvet, ui, zout, kruiden en specerijen (koriander, gember, komijn, karwijzaad, foelie, fenegriek, peper, MOSTERDzaad, 
nootmuskaat, kurkuma, piment), plantaardig eiwit (SOJA), aroma (SOJA), stabilisatoren (E451, E450). 
Mini mexican stick: 52% kippenseparatorvlees, water, paneermeel (TARWE), rundvet, 8% rundvlees, zout, rode peper, melado, kruiden en 
specerijen, rundercollageen, stabilisator (E450, E451), paprikaconcentraat, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), kleurstof (E150c), 
conserveermiddel (E250), SOJAbonen, salmiakzout, zetmeel (TARWE). 
Paprika trio: 25% paprika (33% groene paprika, 33% rode paprika, 33% gele paprika), TARWEbloem, rijst, groenten (mais, erwt, ui, wortel), 
plantaardige oliën (raapzaad, palm, kokos, zonnebloem, in wisselende verhouding), water, zetmeel (erwt, aardappel), zout, vezels (suikerriet, 
erwt, TARWE), EI-eiwitpoeder, dextrose, rijsmiddel (E450, E500), gistextract, gist, kruiden, MELKpoeder, verdikkingsmiddel (E461), 
meelverbeteraar (E300, E920), antioxidant (E392), natuurlijk aroma, specerijen. 
Gele curry pompoen: 23% aardappel, bloem (TARWE), water, 13% pompoen, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), 3% 
pompoenpitten, room (MELK), groenten (wortel, ui), suiker, vrije uit loopEI-eiwitpoeder, zout, gemodificeerd zetmeel (maïs), kruiden, 
glucosestroop, <2% specerijen, gist, MELKpoeder, scharrelEI- eiwitpoeder, natuurazijnpoeder (TARWE), kleurstof (E160c), specerijextracten, 
scharrelEIgeelpoeder, MELKeiwit, MOUTazijnpoeder (GERST), gistextract, stabilisatoren (E407), vezels (TARWE), aroma.
Risotto mozzarella bal: 32% gekookte rijst (water, rijst), bloem (TARWE, rijst), 15% groenten (60% erwt, tomaat, ui), water, plantaardige oliën 
(raapzaad, palm, kokos, zonnebloem, olijf, citroen, in wisselende verhouding), 6% mozzarella (gepasteuriseerde MELK, zout, verdikkingsmiddel 
(E461), zuursel, microbieel stremsel, voedingszuur (E330)), zout, suiker, zetmeel (maïs, TARWE), glucosestroop, specerijen, weipoeder (MELK), 
stabilisatoren (E461, E415, E401, E516, E412, E450), gemodificeerd zetmeel (maïs, aardappel), kaaspoeder (MELK), knoflookpuree, dextrose, gist, 
gistextract, kruiden, aroma, boterpoeder (MELK), vezels (TARWE), specerijextracten, voedingszuren (E270, E327), citroensapconcentraat, 
natuurlijk aroma (TARWE), <2% tomatenpuree. 
Nasi hapje: 46% gekookte rijst (water, rijst), water, bloem (TARWE, SOJA), 7% groenten (prei, rode paprika, ui), gebakken uit jes (75% ui, palmolie, 
TARWEbloem, zout), SOJAsaus (water, SOJAbonen, TARWE, zout, alcohol, natuurazijn, suiker, conserveermiddel (E202)), zetmeel (TARWE, maïs), 
plantaardige oliën (palm, kokos, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhouding), gelatine (rund), suiker, glucosestroop, gemodificeerd 
zetmeel (aardappel, maïs), zout, gistextract, stabilisatoren (E461, E516, E412, E415, E401, E450), sambal oelek (chilipeper, zout, zuurteregelaar 
(E260), conserveermiddel (E211)), gist, specerijen, gehydrolyseerd SOJA-eiwit, specerijextracten, natuurlijk aroma (TARWE), kleurstoffen (E150d, 
E150c, E160c), natuurazijn, MELKeiwit, emulgator (E466), zuurteregelaar (E526), voedingszuur (E330), kruiden, knoflookpuree.
Kaaspuckie: 50% smeltkaas (44% kaas (gepasteuriseerde MELK, melkzuur startcultuur, kleurstof (E160a), zout, microbieel stremsel), water, 16% 
Goudse kaas (gepasteuriseerde MELK, zout, melkzuur startcultuur, microbieel stremsel, kleurstof (E160a)), boter (MELK), zetmeel (maïs), 
MELKeiwit, smeltzout (E339, E452), gemodificeerd zetmeel (maïs), bloem (maïs), aroma, zout, kleurstoffen (E160a, E160c)), bloem (TARWE), 
water, plantaardige oliën (raapzaad), zout, gist, kleurstof (E160c), specerijextracten, vezels (TARWE).
Mini kipstick: 31% kippenvlees, water, cornflakes (mais, zout, suiker, GERSTemoutextract), 9% kippencollageen, bloem (TARWE), raapzaadolie, 
kleurstof (E170), SOJA-eiwit, zetmeel (aardappel), vezels (TARWE), zout, palmvet, stabilisatoren (E466, E452, E450), aroma, MELKeiwit,
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gehydrolyseerd plantaardig eiwit (raapzaad), weipermeaat (MELK), verdikkingsmiddel (E425), gist, dextrose, zwarte peper.                                                                                           
Kipnugget: 35% kippenvlees, water, bloem (TARWE, maïs, rijst, ROGGE), 10% kippencollageen, plantaardige oliën (raapzaad), zetmeel 
(aardappel, erwt, TARWE, maïs), plantaardig eiwit (SOJA), kleurstof (E170), vezels (TARWE, erwt), zout, palmvet, stabilisatoren (E466, E452, 
E450), aroma, suiker, gist, MELKeiwit, TARWEGLUTEN, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (raapzaad), weipermeaat (MELK), specerijen, 
verdikkingsmiddel (E425), heelEIpoeder (scharrel), dextrose, rijsmiddel (E500))

E = Door de EU goedgekeurde hulpstof

Voedingswaarde

100 g
Energie 918 kJ
Energie 219 kcal
Vetten 11,0 g
waarvan verzadigde vetzuren 3,7 g
Koolhydraten 22,0 g
waarvan suikers 1,7 g
Vezels 1,8 g
Eiwit ten 8,6 g
Zout 1,3 g
Sulfiet 0,19 ppm

Allergenen Informatie

1.0 Gluten +
1.1 Tarwe +
1.2 Rogge +
1.3 Gerst +
1.4 Haver +/-
1.5 Spelt +/-
1.6 Khorasantarwe -
2.0 Schaaldieren -
3.0 Ei +
4.0 Vis -
5.0 Aardnoten (pinda's) -
6.0 Soja +
7.0 Melk +
8.0 Noten (schaalvruchten) -
9.0 Selderij +
10.0 Mosterd +
11.0 Sesam -
12.0 Zwaveldioxide en sulfieten (E220 - E228) -
13.0 Lupine +/-
14.0 Weekdieren -

Gewicht /  aantal

Gewicht per stuk, norm 20 gram
Aantal stuks 108 stuks
Totaal gewicht (netto) 2160 gram E

Bereiding
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Temperatuur Bevroren Ontdooid
Frituur 180°C 4 min 3 min

Voor het beste resultaat niet te veel producten tegelijk bakken. Na bereiding 2 minuten laten rusten.

Wetgeving/GMO/doorstraling

De producten en de verpakking voldoen aan zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving. Het product is GMO-vrij. De producten 
behoeven ook geen declaratie in het kader van de EG Verordeningen nr. 1829/2003 en 1830/2003. Zowel het eindproduct als de ingrediënten 
zijn niet doorstraald.

Productvreemde verontreiniging

Metaal Het product wordt op metaal gedetecteerd. (Ferro 2mm,
Non-Ferro 2mm en RVS 2mm)

Glas/ hard plast ic Glas en hard plastic wordt, waar mogelijk, geweerd in de
productieomgeving. Er vindt periodiek een glas/hard plastic 
registratie plaats. In onze questionnaire vragen wij onze 
grondstoffenleveranciers ook hun glas/hard plastic 
procedure in te vullen.

Hout Hout wordt zoveel mogelijk geweerd in de
productieomgeving. Er word met de leverancier afgesproken 
alleen op kunststof te leveren, dit ligt vast in de 
leveranciersafspraken, verder komt deze vraag voor op de 
questionnaire welke wij naar onze grondstoffenleveranciers 
sturen.

Plast ic Indien mogelijk wordt er gekleurd plastic gebruikt. Bij interne
klachten over een gekleurde verpakking kan tijdelijk worden 
afgeweken van gekleurde verpakking.

Insecten/ parasieten Preventie d.m.v. elektrische vliegenlampen en lokdozen. Er
vindt periodiek controle plaats door een externe 
ongediertebestrijdingsdienst.

Schoonmaakmiddelen Er vindt periodiek controle plaats opdat de producten vrij van
residuen zijn.

Bestrijdingsmiddelen Het product voldoet aan de bestrijdingsmiddelenwet.
Zware metalen Het product voldoet aan de wet op de zware metalen.

Verpakking

Materiaal Afmet ing /  Gewicht /

Doos CE (l x b x h) mm n.v.t.
Plast ic zak/ folie n.v.t.
Brutogewicht CE
Doos HE (l x b x h) mm F-flute corrugated paper

(recycled)
Brutogewicht HE
Aantal CE in HE
Etiket / print n.v.t.
Tray Onderfolie; PE-peel 250 my.

Bovenfolie; multibarrier 
OPET/PE 12/40 my

Aantal

244x190x177 mm / 190 g

3 x 14 g

E-weging per port ie/ per eindverpakking Per tray, 3x720 g
Tape PPS transparant 50x990 m /  2 g
Inlegvel n.v.t.
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Soort  pallet Euro (Hout) 800x1200 mm
Pallet folie n.v.t.
Palletbescherming Stretchfolie
Aantal dozen op pallet 108
Aantal lagen per pallet 6
Aantal dozen per laag 18
Brutogewicht pallet

Traceerbaarheid

Code Code is geprint op de zijkant van de verpakking
Methode codering Tenminste houdbaar tot einde: maand/ jaar

Houdbaarheid en opslagcondit ies

Temperatuur Tijdsduur
Temperatuur bij opslag -18 °C
Temperatuur bij t ransport -18 °C
Houdbaarheid bij aflevering -18 °C minimaal 4 maanden
Houdbaarheid na product ie -18 °C 9 maanden
Houdbaarheid na ontdooien +4 °C 24 uur

Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.

Microbiologische eigenschappen

KVE/ gram (uiterste bovengrens)
Totaal aeroob koloniegetal <1.000.000
Staphylococcus aureus, coagulase posit ieve <100.000
Campylobacter jejuni Afwezig in 25 gram
Bacillus cereus <100.000
Salmonella Afwezig in 25 gram
Listeria monocytogenes <100
Clostridium perfringens <100.000

Kwaliteitssysteem

HACCP systeem Ja
Cert ificaat BRC & IFS
EG nummer NL 304

Adresgegevens

Bezoekadres
Straat Watermolenweg 7
Postcode 3961 NG
Plaats Wijk bij Duurstede
Land Nederland
Telefoon +31 (0)88-7676700
Fax +31 (0)88-7676701
E-mail info@newforrest.nl
Website www.newforrest.nl
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