
hamburger 30x100g BS 
Vanreusel 

EAN: 05411781001417 (CE) Artikelnummer: 532
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: gekookte vlees product op basis van kip en varken, diepvries

Ingrediënten

Kip (separatorvlees, collageen), varkensspek, water, paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), zout , SOJA eiwithydrolysaat,
gedroogde groenten (ui, peterselie), specerijen, groentepoeder (ui, knoflook), emulgator: E451i, smaakversterker: E621, E627,
E631
dextrose, verdikkingsmiddel: E415, zetmeel (TARWE, (gemodificeerd) aardappel), plantaardige olie (raapzaad), gistextract,
aroma, kleurstof: E150a,E150c, EI‐aroma, MELKpoeder.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe o 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)

Energie (kJ/kcal) 974 / 233

Vetten 15 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.9 g

Koolhydraten 11 g

waarvan suikers 0.9 g

Eiwitten 13 g

Zout 2.1 g

Bereidingswijze

diepvries: gedurende 3 à 4 min. op 170°C ontdooid: gedurende 2 à 3 min. op 170°C
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend ‐18°C ‐ ‐15°C 248 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend ‐18°C ‐ ‐15°C 121 dag(en)

Opmerking:

na opening Onbekend 2 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Bewaren aan ‐18°C. Eens ontdooid niet meer invriezen: na ontdooien 48u houdbaar bij max.7°C.
Niet ontdooien in de doos.

Bewaarinstructies op etiket Bewaren aan ‐18°C. Eens ontdooid niet meer invriezen: na ontdooien 48u houdbaar bij max.7°C.
Niet ontdooien in de doos.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 05411781001417 ‐ hamburger 30x100g BS

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam hamburger 30x100g BS

Korte naam hamburger 100g diepvries BS

EAN 05411781001417

Artikelnummer fabrikant 532

Intrastat‐code 16023230

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (22cm x 31.5cm x 8.2cm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 30 stuks

Netto gewicht 3000 g

Bruto gewicht 3145 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 30

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (120cm x 80cm x 180cm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 591 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 180

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 15

Contactgegevens

Beltaste Hamont
Lozenweg 30 3930 Hamont‐Achel

Consumenten service

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐02‐02 door de producent.
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