
Mini Mega Mix Bulk 
Buitenhuis 

8 Soorten diepgevroren mini snacks

EAN: 8711184060286 (CE) Artikelnummer: 006028
TM: NL

Omschrijving

Commercieel verhaal

8 soorten diepgevroren mini snacks BACONNUGGET, varkensvleeshapjes met baconsmaak, KIPNUGGETS, kip‐ en
kalkoenvleeshapjes, MINI KIPSTICKS, kip‐ en kalkoenhapjes, MINI NASI, mini nasisnacks, PARTYBALLETJE, Gehaktballetjes,
KAASPUCKIES, kaashapjes

Herkomst

Wettelijke naam: Mini Mega Mix Bulk

Ingrediënten
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KAASPUCKIES, kaashapjes: 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.
HAI FONGBALLETJE, krokant snackballetjes: 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), TARWEVEZEL, emulgatoren: E450‐
E452, aroma, verdikkingsmiddelen: E412, gist, smaakversterkers: E621, rijsmiddelen: E500, antioxidanten: E301.
BACONNUGGET, varkensvleeshapjes met baconsmaak: 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, anti‐oxidanten: E316, glucose, gistextract, enzymen,
kruidenextract.
MINI KIPSTICKS, kip‐ en kalkoenvleeshapjes: pluimveevlees (35% kalkoenvlees, 7% mechanisch gescheiden kippenvlees, 4%
kippenvlees), water, raapzaadolie, TARWEBLOEM, cornflakes (maïs, zout, MOUT), dierlijk vet (kip), SOJA EIWIT, zout,
TARWEZETMEEL, MELKEIWIT, gehydroliseerd SOJA EIWIT, bindweefsel (kip), kruiden en specerijen, aroma (bevat TARWE),
maltodextrine, stabilisatoren: E450i‐ E452i‐ E464, verdikkingsmiddelen: E461, smaakversterkers: E621, uipoeder, gist.
MINI BAMI, bamihapjes: water, tarwebloem, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm, zonnebloem), gedroogde groenten (ui,
prei, wortel, rode paprika, tomaat, kool, knoflook), zout, TARWEZETMEEL, specerijen, SOJABLOEM, suiker, gistextract, palmvet
(gehard), gist, glucose, kleurstoffen: E160b, SOJABONEN, TARWE, smaakversterkers: E621, stabilisatoren: E466‐ E412,
maltodextrine, glucosestroop (bevat TARWE), MELKEIWIT.
KIPNUGGETS, kip‐ en kalkoenvleeshapjes: pluimveevlees (30% kalkoenvlees, 11% mechanisch gescheiden kippenvlees, 3%
kippenvlees), water, plantaardige olie (raapzaad, palm, zonnebloem), meel (TARWE, maïs, ROGGE), TARWEBLOEM, dierlijk vet
(kip), SOJA EIWIT, TARWEZETMEEL, zout, TARWEVEZEL, TARWEGLUTEN, bindweefsel (kip), verdikkingsmiddelen: E461, glucose,
specerijen, weipoeder (MELK), rijsmiddelen: E450‐ E500, smaakversterkers: E621‐ E627‐ E631, gehydroliseerd SOJA EIWIT,
MELKEIWIT, stabilisatoren: E220, gistextract, aroma, kleurstoffen: E150a‐ E150c.
PARTYBALLETJE, gehaktballetjes: 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),
voedingsvezel (TARWE), specerijen, verdikkingsmiddelen: E412‐ E407a, stabilisatoren: E451, smaakversterkers: E621‐ E631,
MELKEIWIT, glucose, gist, suiker, voedingszuren: E270‐ E327, palmvet, aroma, maltodextrine.
MINI NASI, mini nasisnacks: water, 26% rijst, TARWEBLOEM, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm, zonnebloem), 2 %
gedroogde groenten (ui, prei, wortel, rode paprika, knoflook, kool, peterselie), zout, TARWEZETMEEL, gemodificeerd zetmeel,
TARWEMEEL, specerijen, gehydroliseerd SOJA EIWIT, gedroogde glucosestroop (bevat TARWE), SOJABLOEM, palmvet (gehard),
SOJA EIWIT, gist, smaakversterkers: E621, aroma, verdikkingsmiddelen: E412, stabilisatoren: E466, gistextract, MELKEIWIT,
kleurstoffen: E160b.
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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) 1157 / 277

Vetten 14.8 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.9 g

Koolhydraten 25 g

waarvan suikers 1.8 g

Eiwitten 9.5 g

Zout 2 g

Voedingswaarde is het gemiddelde van de 8 hapjes samen.

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja n.v.t

Bevat kip en gevogelte Ja n.v.t

Bevat lactose Ja n.v.t

Bevat rundvlees Ja n.v.t

Bevat varkensvlees Ja n.v.t
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst klant diepvries ‐18°C 4 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711184060286 ‐ Mini Mega Mix Bulk

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Mini Mega Mix Bulk

Korte naam

EAN 8711184060286

Artikelnummer fabrikant 006028

Intrastat‐code

EG‐nummer 304

Verpakking (LxBxH) doos (396mm x 241mm x 82mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 9600 g

Netto gewicht

Bruto gewicht

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 480 x 20 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet ( x x )

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 320

Dozen per laag 40

Aantal lagen op pallet 8

Specificatie laatst gewijzigd op 2017‐10‐11 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2020‐08‐03 door de producent.
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