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Buitenhuis Mini Megamix 96 st.
Buitenhuis
EAN: 08711184060200 (CE) TM: NL

Basisgegevens
Productnaam

Buitenhuis Mini Megamix

Wettelijke naam

8 Soorten diepgevroren mini snacks

Functionele naam

snacks Mini Megamix

Variant
Merk

Buitenhuis

Targetmarket

NL

Keurmerken
GREEN DOT

Ingrediënten
Ingrediënten: Baconnuggets: 32% varkensvlees, TARWEBLOEM, water, raapzaadolie, dierlijk vet (varken), gedroogde aardappelreepjes,
TARWEZETMEEL, zout, TARWEVEZEL, TARWEMEEL, ui, lactose (MELK), suiker, specerijen (bevat SELDERIJ), SOJA EIWIT, gehydroliseerd SOJA
EIWIT, emulgatoren: E472e- E450- E452, gist, EIPOEDER, rookaroma, verdikkingsmiddelen: E412, palmvet, smaakversterkers : E621- E635,
aroma, antioxidanten : E316, glucose, gistextract, enzymen, kruidenextract. Mini kipsticks: pluimveevlees (33% kalkoenvlees, 7% mechanisch
gesepareerd kippenvlees, 4% kippenvlees), water, plantaardige olie (raapzaad, zonnebloem), TARWEBLOEM, cornflakes (maïs, zout, MOUT), SOJA
EIWIT, dierlijk vet (kip), zetmeel (bevat TARWE), gehydroliseerd SOJA EIWIT, MELKEIWIT, zout, bindweefsel (kip), verdikkingsmiddelen : E464E461- E412-E414, voedingsvezel (erwt, bamboe), KIPPENEI EIWIT, specerijen, smaakversterkers: E621-E631-E627, emulgatoren: E450- E452,
gemodificeerd zetmeel, gist, aroma, glucosestroop, lactose (MELK), EI (kip). Mini bamiballetjes: 54% gekookte mie (water, TARWEGRIES), water,
TARWEBLOEM, gedroogde groenten (ui, aardappel, prei, rode peper, wortel, rode paprika, tomaat, kool, knoflook), suiker, zout, TARWEZETMEEL,
gemodificeerd zetmeel, gedroogde glucosestroop, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm, zonnebloem), sojasaus (water, SOJABONEN,
TARWE, zout, maltodextrine), SOJABLOEM, specerijen, aroma, gistextract, gelatine, azijn, kleurstoffen: E150d- E160b, stabilisatoren : E412- E461E466- E415, gehard palmvet, gist, glucose, geleermiddelen : E450- E401- E516, smaakversterkers: E621, voedingszuren: E330, glucosestroop
(bevat TARWE), MELKEIWIT. Kipnuggets: pluimveevlees (32% kalkoenvlees, 6% mechanisch gesepareerd kippenvlees, 4% kippenvlees), water,
bloem (TARWE, maïs, rijst), raapzaadolie, dierlijk vet (kip), SOJA EIWIT, zetmeel (bevat TARWE), gehydroliseerd SOJA EIWIT, zout, MELKEIWIT,
bindweefsel (kip), voedingsvezel (erwt), specerijen, verdikkingsmiddelen: E464- E461-E414, smaakversterkers: E621-E631-E627, gist,
emulgatoren: E450- E452, gemodificeerd zetmeel, suiker, aroma, TARWEGLUTEN, glucosestroop, lactose (MELK), EI (kip), stabilisatoren: E466Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
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E500. Partyballetjes: 28% rundvlees, 27% kipseparatorvlees, water, TARWEMEEL, gehydroliseerd SOJA EIWIT, dierlijk vet (rund), bindweefsel
(rund), gedroogde groenten (ui, prei, wortel, rode paprika), SOJA EIWIT, zout, zetmeel (bevat TARWE), TARWEVEZEL, specerijen,
verdikkingsmiddelen: E412- E407a, stabilisatoren: E451, smaakversterkers: E621-E631, MELKEIWIT, glucose, gist, suiker, voedingszuren: E270E327, palmvet, aroma, maltodextrine. Nasihapjes: 59 % gekookte rijst, TARWEBLOEM, water, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm,
zonnebloem), suiker, ui, gemodificeerd zetmeel, TARWEZETMEEL, gedroogde groenten (prei, wortel, rode paprika, paprika, knoflook), zout,
gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA, TARWE, mais), sojasaus (water, SOJABONEN, zout, TARWE), gehard palmvet, SOJABLOEM,
smaakversterkers: E621, gistextract, kruiden en specerijen (bevat SELDERIJ), aroma, gedroogde glucosestroop (bevat TARWE), gist, azijn,
kleurstoffen: E150d-E100, stabilisatoren: E466- E412, MELKBESTANDDELEN. Kaaspuckies: 50% smeltkaas (46% KAAS, water, 15% Gouda KAAS,
boter (MELK), zetmeel, MELKEIWIT, smeltzouten: E452- E339, gemodificeerd zetmeel, zout, aroma, kleurstoffen: E160a- E160c, water,
TARWEBLOEM, TARWEMEEL, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), zout, rijsmiddelen: E450- E500, glucose (TARWE), specerijen,
gist, suiker, kleurstoffen : E160c. Haifongballetjes: 25% varkensvlees, water, TARWEBLOEM, dierlijk vet (varken), 5% kipseparatorvlees, meel
(TARWE, maïs, ROGGE), TARWEZETMEEL, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), SOJA EIWIT, zout, gedroogde groenten (ui, paprika),
MELKBESTANDDELEN, kruiden en specerijen, dierlijk eiwit (varken), voedingsvezel (TARWE), emulgatoren: E450- E452, aroma,
verdikkingsmiddelen: E412, gist, smaakversterkers: E621, rijsmiddelen: E500, antioxidanten: E301. E = een door de EU goedgekeurde hulpstof. In
een fabriek geproduceerd waar ook pinda's worden verwerkt.

Ingrediënten in tabel

Herkomst
Land van herkomst

Nederland

Land van productie

Voedingswaarde
Product
Per 100 (g)
Energie

± 1064 kJ

Energie

± 254 kcal

Vetten

± 13.1 g

Waarvan verzadigde vetzuren

± 4.2 g

Koolhydraten

± 23.4 g

Waarvan suikers

± 2.4 g

Eiwitten

± 9.8 g

Zout

± 1.9 g
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Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen
glutenbevattende granen

M

amandelen

O

tarwe

M

hazelnoten

O

rogge

M

walnoten

O

gerst

M

cashewnoten

O

haver

O

pecannoten

O

spelt

O

paranoten

O

khorasantarwe

O

pistachenoten

O

schaaldieren

O

macadamianoten

O

ei

M

selderij

M

vis

O

mosterd

O

pinda's

K

sesam

O

soja

M

sulfiet (E220 - E228)

O

melk

M

lupine

O

noten

O

weekdieren

O

Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

af productie

Onbekend

-25°C - -15°C

279 dag(en)

Onbekend

-25°C - -15°C

120 dag(en)

Bewaarcondities

Opmerking:
ontvangst grossier
Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode
Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket

In de diepvries bij -18°C. In de koeling bij +4°C: 24 uur houdbaar. Na ontdooien niet opnieuw
invriezen.

Type houdbaarheidsdatum
Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze
Onbekend

Frituur: temperatuur olie 180°C: bevroren: ±4 min., ontdooid: ±3 min. Voor het beste resultaat niet
teveel producten tegelijk bakken.

Logistiek
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
2020-05-22

3/4
Powered by

Artikelnummer: 006020

EAN: 08711184060200

Buitenhuis Mini Megamix 96 st.

Logistieke hiërarchie
Consumenteneenheid - 08711184060200 - Buitenhuis Mini Megamix 96 st.
Pallet - NON GTIN PALLET

Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam

Buitenhuis Mini Megamix 96 st.

Korte naam

mini Megamix

EAN

08711184060200

Artikelnummer fabrikant

006020

Intrastat-code

19022099

EG-nummer
Verpakking (LxBxH)

box (80mm x 391mm x 236mm)

E-teken

Niet ingevuld

Netto inhoud

96 g

Netto gewicht

1920 g

Bruto gewicht

2140 g

Uitlekgewicht
Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Pallet
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH)

euro pallet (1200mm x 800mm x 112.8cm)

Netto gewicht
Bruto gewicht

281.44 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet

120

Dozen per laag

10

Aantal lagen op pallet

12

Contactgegevens
NewForrest BV
Watermolenweg 7, 3961 NG Wijk bij Duurstede (NL)
Consumenten service
www.buitenhuis.nl
info@buitenhuis.nl

Specificatie laatst gewijzigd op 2020-05-20 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
v1.4.8 prodpp584119dl2ly1ln1
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