
Veggie Rolls Creamy Jalapeño 33 stuks 
Topking® 

Loempia rolletjes met licht pikante roomkaas vulling

Verpakking bestaat uit 100% gerecycled materiaal

EAN: 8711103621017 (CE) Artikelnummer: 2862101
TM: BE

Omschrijving

Heerlijke vegetarische rolls gevuld met smeuïge roomkaasvulling en jalapeño pepers. Crunchy en licht pikant! Zonder toegevoegde
smaak‐, kleur‐, en geurstoffen. Geschikt als onderdeel van de borrelplank of om als portie te serveren met een heerlijke dip.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Loempia rolletjes met licht pikante roomkaas vulling

Ingrediënten

verse roomkaas (melk, room (bevat melk), startercultuur, melkeiwit, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), zout,
conserveermiddel (E200)), tarwebloem, water, zonnebloemolie, [gemodificeerd] zetmeel, 1% jalapeño peper, maltodextrine,
eiwitpoeder (ei), specerijen, zout, emulgator (E461), kruiden, paprika, rijsmiddel (E500), azijn, zuurteregelaar (E575),
verdikkingsmiddel
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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) 1212 / 291

Vetten 17 g

waarvan verzadigde vetzuren 8.5 g

Koolhydraten 25 g

waarvan suikers 2 g

Vezels 1.2 g

Eiwitten 7.3 g

Zout 0.99 g

Bereidingswijze

Bakken in oven
(220°C), Uit de diepvries 7 minuten. Het product vooraf volledig insmeren met olie

Sensorische kenmerken

Kleur groen

Geur avocado

Smaak smeuig

Artikelnummer: 2862101     EAN: 8711103621017

Veggie Rolls Creamy Jalapeño 33 stuks

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2021‐12‐16 2 / 5
Powered by 

https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


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

Totaal kiemgetal < 500000 kve/g

Enterobacteriaceae < 1000 kve/g

Staphylococcus aureus < 50 kve/g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711103621017 ‐ Veggie Rolls Creamy Jalapeño 33 stuks
Handelseenheid ‐ 8711103221019 ‐ Veggie Rolls Creamy Jalapeño 33 stuks

Logistieke details
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Consumenteneenheid

Artikelnaam Veggie Rolls Creamy Jalapeño 33 stuks

Korte naam

EAN 8711103621017

Artikelnummer fabrikant 2862101

Intrastat‐code 19022091

EG‐nummer NL456

Verpakking (LxBxH) verpakking (57mm x 205mm x 190mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 561 g

Netto gewicht 561 g

Bruto gewicht 692 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 33 x 17 g

Aantal porties in verpakking 33

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8711103221019

Artikelnummer fabrikant

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

Netto gewicht 5610 g

Bruto gewicht 7069 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

10

Pallet

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

Netto gewicht 359000 g

Bruto gewicht 452000 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 64

Dozen per laag 8

Aantal lagen op pallet 8
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐06‐03 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

v1.5.2 prodpp1595346dl2ly1ln1

Verpakkingsmateriaal

verpakking (57mm x 205mm x 190mm)
Golfkarton 98 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
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