
Vlammetjes® Veggie 54 st. 
Vlammetjes® 

Heet gekruide vegetarisch loempiaatjes

EAN:
8711103301902 (CE)
8711103201905 (HE)

Artikelnummer: 2330190
TM: BE

Omschrijving

Vlammetjes® Veggie, heerlijke pikante vegetarische miniloempiaatjes met een vurige vulling van gekruid sojagehakt, boekweit
en quinoa.

‐ Gemaakt volgens een authentieke receptuur

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Heet gekruide vegetarisch loempiaatjes

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

water, tarwebloem, plantaardige eiwitten (soja, soja‐eiwithydrolysaat), zonnebloemolie, zout, 3% Spaanse peper, voedingszuur
(E326), kleurstof (karamel, paprika‐extract, E141ii), wortel, 1% quinoa, suiker, 1% boekweit, plantaardige vezel, specerijen,
paneermeel [bevat tarwe], kruid, antioxidant (E301, citroenzuur), emulgator (E464), gistextract, gerstemoutextract, aroma,
rijsmiddel (E500), glucosestroop, mineraal (ijzer), azijn, [gemodificeerd] zetmeel, zuurteregelaar (E575, citroenzuur), vitamine
B12, verdikkingsmiddel (xanthaangom)
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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) 943 / 225

Vetten 9 g

waarvan verzadigde vetzuren 7.7 g

Koolhydraten 23.2 g

waarvan suikers 2.4 g

Vezels 3.4 g

Eiwitten 11 g

Zout 1.9 g

Bereidingswijze

Frituren
Uit de diepvries 3 minuten in vet of olie frituren (180°C). Klaar wanneer de flens donker

Airfryer
Uit de diepvries 8 minuten (200°C). Het Vlammetje vooraf volledig insmeren met olie.
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Sensorische kenmerken

Kleur oranje

Geur gekruid

Smaak heet gekruid

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C ‐ 4°C 365 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐18°C ‐ 4°C 182 dag(en)

Opmerking:

na ontdooien gekoeld 4°C 48 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Minimaal ‐18°C; na ontdooiing niet opnieuw invriezen.

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Staphylococcus aureus < 50 kve/g

Enterobacteriaceae < 1000 kve/g

Totaal kiemgetal < 500000 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711103301902 ‐ Vlammetjes® Veggie 54 st.
Handelseenheid ‐ 8711103201905 ‐ Vlammetjes® Veggie 54 st.

Logistieke details
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Consumenteneenheid

Artikelnaam Vlammetjes® Veggie 54 st.

Korte naam

EAN 8711103301902

Artikelnummer fabrikant 2330190

Intrastat‐code 19022091

EG‐nummer NL456

Verpakking (LxBxH) verpakking (70mm x 205mm x 190mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 945 g

Netto gewicht 945 g

Bruto gewicht 1084 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 54 x 17.5 g

Aantal porties in verpakking 54

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8711103201905

Artikelnummer fabrikant

Verpakking (LxBxH) verpakking (585mm x 198mm x 133mm)

Netto gewicht 7560 g

Bruto gewicht 8821 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

8

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (800mm x 1200mm x 1790mm)

Netto gewicht 484000 g

Bruto gewicht 589000 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 64

Dozen per laag 8

Aantal lagen op pallet 8
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Verpakkingsmateriaal

verpakking (70mm x 205mm x 190mm)
Golfkarton 106 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
Zwart PET 33 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar

verpakking (585mm x 198mm x 133mm)
Fibre (karton) 145 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar
Polypropyleen 4 g 100% gerecycled materiaal recyclebaar

Contactgegevens

Topking Fingerfood
, ,

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐05‐27 door de producent.
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