
OLA Magnum Vegan Classic 90ml 
Magnum 

De klassieke Magnum, nu volledig plantaardig en zuivelvrij.

EAN: 08711327313712 (CE) Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Magnum Vegan Classic is fluweelzacht vegan ijs omhuld in duurzame krakende Magnum‐chocolade. De klassieke Magnum, nu
volledig plantaardig en zuivelvrij. Dit vegan ijsje is heerlijk als luxe tussendoortje of dessert. Het ijs is glutenvrij, lactosevrij,
vegetarisch, veganistisch en EVU‐gecertificeerd. De cacaobonen van alle Magnums zijn daarnaast Rainforest Alliance™
gecertificeerd. De Magnum Vegan Classic is verpakt per stuk à 90 milliliter en wordt geleverd per doos a 20 stuks.

Herkomst

Land van herkomst: Italië 

Wettelijke naam: Plantaardig vanille‐ijs omhuld met chocoladecouverture (33%).

Ingrediënten

Ingrediënten: Water, suiker, cacaoboter¹, cacaomassa¹, glucosestroop, kokosolie, glucose‐fructosestroop, erwten proteïne,
natuurlijke vanillearoma, aroma's, emulgatoren (zonnebloemlecithine, E471), uitgeputte gemalen vanillestokjes, stabilisatoren
(E412, E410, E407,), zout, kleurstof (E160a). Kan melk bevatten. ¹Rainforest Alliance™ gecertificeerd.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen ‐ pinda's ‐ pistachenoten o

tarwe ‐ soja +/‐ macadamianoten o

rogge ‐ melk +/‐ selderij ‐

gerst ‐ noten +/‐ mosterd ‐

haver ‐ amandelen +/‐ sesam ‐

spelt ‐ hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten o lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten o weekdieren ‐

ei ‐ pecannoten o

vis ‐ paranoten o

Voedingswaarde

 Product

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

Energie (kJ/kcal) 1383 / 330 982 / 234 12%

Vetten 20 g 14 g 20%

waarvan verzadigde vetzuren 14 g 9.9 g 50%

Koolhydraten 34 g 24 g 9%

waarvan suikers 28 g 20 g 22%

Eiwitten 1.6 g 1.1 g 2%

Zout 0.11 g 0.08 g 1%

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

Keurmerken & kenmerken
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

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

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Broken sticks rarely occur but may cause a choking or injury risk.

Bewaarinstructies op etiket Bewaren bij ‐18°C

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08711327313712 ‐ OLA Magnum Vegan Classic 90ml
Handelseenheid ‐ 08711327313729 ‐ Magnum Vegan Classic 90ML 20x
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam OLA Magnum Vegan Classic 90ml

Korte naam MAGNUM VEGAN CLASSIC 90ML 2

EAN 08711327313712

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21050010

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) wikkel (28mm x 150mm x 49mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 71 ml

Netto gewicht 0.071 kg

Bruto gewicht 0.076 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 1

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08711327313729

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (292mm x 163mm x 137mm)

Netto gewicht 1.42 kg

Bruto gewicht 1.71 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

20

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1800mm)

Netto gewicht 323.76 kg

Bruto gewicht 415.38 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 228

Dozen per laag 19

Aantal lagen op pallet 12
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐07‐02 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 prodpp1193829dl2ly1ln1

Contactgegevens

Unilever Belgium
Humaniteitslaan 292, Bd. de l’Humanité, B‐1190 Brussels

Consumenten service
www.magnumicecream.com
078/152214
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