
HOT32 
JIV 

Hot dog

EAN:
5412543020141 (CE)
05412543021148 (HE)

Artikelnummer: 000626
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Frankforter worsten ‐ saucisses de francfort

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

* varkensvlees 55%, water, kippenseparatorenvlees 15%, maïszetmeel, zout, PLANTAARDIG EIWIT (SOJA), kruiden en SPECERIJEN
(SELDER EN MOSTERD), dextrose, glucosestroop,
AROMA (SELDER), emulgator: E451, antioxidant: E316, smaakversterker: E621, conserveermiddel: E250.
* viande de Porc 55%, eau, viande de poulet séparés 15%, amidon de mais, PROTEÏNE VEGETALE (SOJA), herbes et EPICES (CELERI
ET MOUTARDE), dextrose, sirop de glucose, AROME
(CELERI), émulsifiant: E451, antioxydant: E316, exhausteur de goût: E621, conservateur: E250.
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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) Per portie (250 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 698 / 168 1764 / 420 0%

Vetten 11.7 g 29.2 g 0%

waarvan verzadigde vetzuren 4.35 g 10.87 g 0%

Koolhydraten 2.6 g 6.5 g 0%

waarvan suikers 0.2 g 0.5 g 0%

Eiwitten 13.1 g 32.7 g 0%

Zout 2 g 5 g 0%

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

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja n.v.t

Bevat varkensvlees Ja n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t

Vegetarisch Nee n.v.t
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Bereidingswijze

Verwarmen
BEREIDING Worstjes in eigen nat opwarmen, niet laten koken. PRÉPARATION Réchauffez les saucisses dans leur propre jus, ne pas
laisser bouillir.

Au bain‐marie
BEREIDING Worstjes au bain marie in eigen nat opwarmen, niet laten koken. PRÉPARATION Réchauffez les saucisses dans leur propre
jus au bain marie, ne pas laisser bouillir.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog 5°C ‐ 25°C 2 jaar

Opmerking:

ontvangst grossier droog 5°C ‐ 25°C 15 maand(en)

Opmerking: al naargelang de leverdatum varieert de houdbaarheid tussen de 1 a 2 jaar

ontvangst klant droog 5°C ‐ 25°C 12 maand(en)

Opmerking: al naargelang de leverdatum varieert de houdbaarheid tussen de 1 a 2 jaar

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

droog bewaren ‐ garder au sec

Conserveringsmethode Sterilisatie

Gebruiksinstructies op etiket Bereiding: worstjes au bain marie of in eigen nat opwarmen, niet laten koken. Préparation:
Réchauffez les saucisses dans leur propre jus ou au bain marie, ne pas laisser bouillir.

Bewaarinstructies op etiket Na opening, nog 24 uur houdbaar in eigen nat bij +3°C. Après ouverture, se conserve encore 24
heures (dans leurs propre jus) à +3°C.

Type houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

op de bovenkant van het blik ‐ voir couvercle

Microbiologische sets

op THT/TGT

Aerobe sporenvormers < 100 kve/g

Anaerobe sporenvormers < 100 kve/g

Logistiek
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Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 5412543020141 ‐ HOT32
Handelseenheid ‐ 05412543021148 ‐ HOT32
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam HOT32

Korte naam HD32

EAN 5412543020141

Artikelnummer fabrikant 000626

Intrastat‐code 16010099

EG‐nummer B436

Verpakking (LxBxH) blik (156.2mm x 156.2mm x 160mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 2.65 kg

Netto gewicht 2.65 kg

Bruto gewicht 2.9 kg

Uitlekgewicht 1.6 kg

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking 5

Maximaal aantal porties in verpakking 6

Handelseenheid

EAN 05412543021148

Artikelnummer fabrikant 000626

Verpakking (LxBxH) verpakking (471mm x 314mm x 155mm)

Netto gewicht 15.9 kg

Bruto gewicht 17.44 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 140mm)

Netto gewicht 636 kg

Bruto gewicht 722.6 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 40

Dozen per laag 5

Aantal lagen op pallet 8
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Specificatie laatst gewijzigd op 2020‐06‐12 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2020‐06‐12 door de producent.
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