
DVS NoMeatball 2kg 1x 
De Vegetarische Slager 

EAN: 08718692786578 (CE) Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

De Vegetarische Slager NoMeatball Vegetarische Gehacktbal (Klein) is de perfecte vleesvervanger voor in gerechten zoals
gehaktballetjes in tomaten‐ of satésaus. Gemaakt met de beste ingrediënten. Geschikt voor een vegetarisch dieet. NoMeatball
Gehacktbal Klein is verpakt in een doos van 2 kg, met ~ 111 stuks. Probeer ook eens de andere producten van De Vegetarische
Slager.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Vegetarische balletjes op basis van soja en tarwe, verrijkt met ijzer en vitamine B12. Rijk aan eiwitten. Diepvries.

Ingrediënten

soja‐ en tarwestructuur (69%) (water, SOJA‐EIWIT concentraat, geïsoleerd SOJA‐EIWIT, TARWEGLUTEN, TARWEZETMEEL,
SOJAMEEL), raapzaadolie, ui, KIPPENEI‐EIWIT (vrije‐uitloop), specerijenextract, aardappelzetmeel, aroma's, palmvet,
alcoholazijn, dextrose, specerijen, gistextract, gekarameliseerde suiker, verdikkingsmiddel (verwerkt Eucheumawier), zout, ijzer,
vitamine B12.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe + soja + macadamianoten ‐

rogge o melk ‐ selderij ‐

gerst o noten ‐ mosterd ‐

haver o amandelen ‐ sesam ‐

spelt o hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe o walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei + pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (85 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 747 / 179 635 / 152 0%

Vetten 8.7 g 7.4 g 11%

waarvan verzadigde vetzuren 1.5 g 1.3 g 7%

Koolhydraten 8.3 g 7.1 g 3%

waarvan suikers 1.2 g 1 g 1%

Vezels 1.5 g 1.3 g 0%

Eiwitten 16 g 14 g 28%

Zout 1.5 g 1.3 g 22%

ijzer 2.1 mg 1.8 mg 13%

vitamine B12 0.38 mcg 0.32 mcg 13%

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*

Keurmerken & kenmerken
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Bereidingswijze

Bereidingswijze: Pan: Bak, bij voorkeur ontdooid, in olie op middelhoog vuur goudbruin.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend ‐25°C ‐ ‐18°C 180 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Voor consumptie het product door en door verhitten tot in de kern.

Bewaarinstructies op etiket Ingevroren bewaren bij ‐18°C of lager. Na ontdooien nog 3 dagen houdbaar in de koelkast. Na
ontdooien product niet opnieuw invriezen.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08718692786578 ‐ DVS NoMeatball 2kg 1x

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam DVS NoMeatball 2kg 1x

Korte naam DVS NOMEATBALLS 2KG 1X

EAN 08718692786578

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21069092

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (198mm x 267mm x 108mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 2000 g

Netto gewicht 2 kg

Bruto gewicht 2.175 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 118

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1230mm)

Netto gewicht 360 kg

Bruto gewicht 417 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 180

Dozen per laag 18

Aantal lagen op pallet 10

Contactgegevens

Unilever Nederland, De Vegetarische Slager
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service
www.ufs.com
010‐4394308
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Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐08‐11 door de producent.
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