
Cervela’s Bruin 12x145 g 
BECKERS 

EAN: 08710555453900 (HE) Artikelnummer: 145390
TM: BE

Herkomst

Wettelijke naam: NL:WORST

Ingrediënten

Water, 22% kipseparatorvlees, varkensbindweefsel , 9,9% varkensseparatorvlees, TARWEZETMEEL, 8,1% varkensvlees, 5,5%
rundvlees, LUPINEMEEL, suikemetvezels, gejodeerd zout, naturrlijke aroma's plantaardig eiwit (SOJA) , kruiden , specerijen,
glucosestroop, zout, uipoeder, knoflookpoeder, emulgatoren: E450, E451 : smaakversterker : E621, verdikkingsmiddel: E466,
kleurstof: E150a, antioxidanten: E3001, E331 : conserveermiddel:E262 , Kan sporen van MELK, EIREN, NOTEN SELDERIJ en
MOSTERD bevatten
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's o pistachenoten o

tarwe + soja + macadamianoten o

rogge o melk +/‐ selderij +/‐

gerst o noten +/‐ mosterd +/‐

haver o amandelen o sesam o

spelt o hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) o

khorasantarwe o walnoten o lupine +

schaaldieren o cashewnoten o weekdieren o

ei +/‐ pecannoten o

vis o paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 898 / 215

Vetten 12.2 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.1 g

Koolhydraten 14.7 g

waarvan suikers 4.3 g

Eiwitten 11.6 g

Zout 2.1 g
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend ‐26°C ‐ ‐18°C 180 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend 120 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Bewaarvoorschrift: Bij ‐18°C (***) ten minste houdbaar tot de aangegeven datum. Vanuit de
diepvries 48 uur houdbaar in gekoelde toestand (7°C). NA ONTDOOIEN NIET OPNIEUW INVRIEZEN!

Bewaarinstructies op etiket Bewaarvoorschrift: Bij ‐18°C (***) ten minste houdbaar tot de aangegeven datum. Vanuit de
diepvries in gesloten vacuumverpakking 7 dagen houdbaar in gekoelde toestand (max 7 ° C) zonder
verpakking 12 uur houdbaar in gekoelde toestand (7°C). NA ONTDOOIEN NIET OPNIEUW INVRIEZEN!

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 08710555453900 ‐ Cervela’s Bruin 12x145 g

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Cervela’s Bruin 12x145 g

Korte naam Cervela’s Bruin 12x145 g

EAN 08710555453900

Artikelnummer fabrikant 145390

Intrastat‐code 16029069

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (296mm x 196mm x 202mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1740 g

Netto gewicht 1740 g

Bruto gewicht 3410 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 1000mm x 1564mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 454660 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 126

Dozen per laag 18

Aantal lagen op pallet 7

Verpakkingsmateriaal

box (296mm x 196mm x 202mm)
Golfkarton enkelwandig 142 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
Plastic 69 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
Papier, overig 3 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
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Contactgegevens

Izico Nederland BV.
NL: Antwoordnummer 454 4800 VB Breda

Consumenten service

Specificatie laatst gewijzigd op 2023‐02‐07 door de producent.
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