
Basisgegevens

Productnaam NL: VANILLE KROON

Wettelijke naam NL: VANILLE KROON

Functionele naam Bake off product

Variant 8

Merk No name Danish Pastry

Targetmarket NL

Het verhaal

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

Herkomst

Land van herkomst Denemarken

Land van productie

Bevroren Deens gebak met vanille vulling en afgewerkt met noten.

EAN: 05701536264861 (HE) TM: NL 

Schulstad Vanillekroon 48x97g 
No name Danish Pastry 

VANILLA CROWN

Deeg: TARWEbloem, margarine (palmolie, koolzaadolie, water, emulgator (E471), zout, zuurteregelaar (E330), natuurlijk aroma, vitamine (A)), water,
gepasteuriseerd EIgeel, gist, suiker, TARWEgluten, stabilisator (E440i), bakmiddel (dextrose, emulgator (E472e), TARWEzetmeel, meelverbeteraar
(alpha-amylase, E300, xylanase)), zout, gemout TARWEmeel. Vulling: water, crème poeder (MELK) (5%) (suiker, gemodificeerd zetmeel (E1414),
weipoeder (MELK), plantaardig vetpoeder (kokosnootvet, glucosestroop, caseïnaten), mager MELKpoeder, stabilisator (E339ii, E404, E450iii),
natuurlijk vanille aroma, zout, kleurstof (E160aii), natuurlijk aroma), suiker, margarine (palmolie, koolzaadolie, kokosnootolie, water, zout, emulgator
(E471), zuurteregelaar (E330), natuurlijk aroma, vitamine (A)), koolzaadolie, TARWEbloem, AMANDELpoeder, natuurlijk aroma. Decoratie:
HAZELNOTEN (1,5%), suikerglazuur (water, glansmiddel (E953), suiker, geleermiddel (E406), zuurteregelaar (E330)). Glazuur: suiker, water,
gedroogde glucosestroop. Kan sporen bevatten van: sesamzaad,noten, pinda's.
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Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g)

Energie ± 1602 kJ

Energie ± 384 kcal

Vetten ± 24 g

Waarvan verzadigde vetzuren ± 9.5 g

Koolhydraten ± 36 g

Waarvan suikers ± 15 g

Vezels ± 1.6 g

Eiwitten ± 5.3 g

Zout ± 0.4 g

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen O

tarwe O hazelnoten O

rogge O walnoten O

gerst O cashewnoten O

haver O pecannoten O

spelt O paranoten O

khorasantarwe O pistachenoten O

schaaldieren Z macadamianoten O

ei M selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's K sesam K

soja Z sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

noten M weekdieren Z
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend -25°C - -18°C 334 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend -25°C - -18°C 111 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Bakken bij 170-190°C gedurende +/- 21 min

Bewaarinstructies op etiket Bewaren bij temperatuur kleiner dan of gelijk aan -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Onbekend Bakken bij 170-190°C gedurende +/- 21 min

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 05701536264861 - Schulstad Vanillekroon 48x97g
Pallet - NON GTIN PALLET
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Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Schulstad Vanillekroon 48x97g

Korte naam VANILLE KROON

EAN 05701536264861

Artikelnummer fabrikant 18090000

Intrastat-code 19012000

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) doos (390mm x 290mm x 130mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 48 stuks

Netto gewicht 4704 g

Bruto gewicht 5061 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200cm x 800cm x 105.4cm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 305416 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 56

Dozen per laag 8

Aantal lagen op pallet 7

Specificatie laatst gewijzigd op 2019-12-06 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
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