
Paprikasoep 
Fijnko 

Romige soep op basis van een gezette roux en traditioneel
getrokken groentebouillon met vers gesneden paprika

EAN:
8711134110498 (CE)
8711134230509 (HE)

Artikelnummer: 1058
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Paprikasoep

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

(NL) Ingrediënten: groentebouillon (water, paprika 21%), TARWEbloem (GLUTEN), tomatenpuree, plantaardige olie: raapzaad,
MELKpoeder (LACTOSE), zout, natuurlijke aroma, verdikkingsmiddel: guargom, kruiden en specerijen* (SELDERIJ, MOSTERD). 
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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) 473 / 115

Vetten 7.4 g

waarvan verzadigde vetzuren 1.1 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 4.3 g

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 1.8 g

Koolhydraten 8.5 g

waarvan suikers 3.5 g

Vezels 1 g

Eiwitten 2.7 g

Zout 1.9 g
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Bereidingswijze

Koken
Haal de soep uit de vriezer. Breng 1 liter water aan de kook, verwijder de verpakking en voeg de soep toe aan het water. Het
geheel onder regelmatig roeren met een garde aan de kook brengen.Circa 1 minuut laten doorkoken. Om de houdbaarheid te
garanderen dienen de producten opgeslagen te worden zoals staat vermeld op het etiket. Bekend oneigenlijk gebruik: De
eindverbruikers zouden de producten buiten de vriezer / koelcel kunnen bewaren. Ter voorkoming hiervan heeft Jong Food bv op
de productspecificaties en op het product vermeld of het in de vriezer of koelcel bewaard dient te worden.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C ‐ ‐18°C 2 jaar

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐18°C ‐ ‐18°C 6 maand(en)

Opmerking:

na opening gekoeld 4°C ‐ 7°C 24 uur

Opmerking: Mits de T.H.T. datum niet is verlopen.

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Na ontdooiing NIET opnieuw invriezen.

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Enterobacteriaceae < 1000 kve/g

Staphylococcus aureus < 500 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 kve/g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Aeroob kiemgetal < 100000 kve/g

Bacillus cereus < 1000 kve/g

Listeria monocytogenes < 100 kve/g

Escherichia coli < 50 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711134110498 ‐ Paprikasoep
Handelseenheid ‐ 8711134230509 ‐ Paprikasoep
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Paprikasoep

Korte naam

EAN 8711134110498

Artikelnummer fabrikant 1058

Intrastat‐code 21041000

EG‐nummer NL 731 EG

Verpakking (LxBxH) zak (300mm x 200mm x 25mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 1 kg

Netto gewicht 1 kg

Bruto gewicht 1.02 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8711134230509

Artikelnummer fabrikant 1058

Verpakking (LxBxH) doos (304mm x 220mm x 200mm)

Netto gewicht 8 kg

Bruto gewicht 8.4 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

8

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1350mm)

Netto gewicht 576 kg

Bruto gewicht 605 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 72

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 6
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v1.5.3 prodpp1683992dl2exly1ln1

Verpakkingsmateriaal

zak (300mm x 200mm x 25mm)
Polyethyleentereftalaat (PET) 3.2 g niet recyclebaar
LDPE 12.8 g niet recyclebaar

doos (304mm x 220mm x 200mm)
Golfkarton 271 g 70% gerecycled materiaal recyclebaar
Papier, overig 1 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

euro pallet (1200mm x 800mm x 1350mm)
Hout 25 kg recyclebaar

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐01‐25 door de producent.
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