
B01 Korstdeegplak 2,5 mm 
Banquet d'Or 

Diepgevroren bladerdeeg, plakken, klaar om te bakken

EAN: 5413476047502 (HE) Artikelnummer: 4750
TM: NL

Omschrijving

KORSTDEEGPLAK 2,5 MM

Korstdeegplak 2,5 mm, klaar om te voorzien van je eigen signatuur en vervolgens af te bakken.

Herkomst

Wettelijke naam: Diepgevroren bladerdeeg, plakken, klaar om te bakken

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

bloem: TARWE

water

plantaardige oliën en vetten

palm

zout

emulgator: E471

aroma

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

bloem: TARWE, water, plantaardige oliën en vetten (palm), zout, emulgator: E471, aroma
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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) 1624 / 390

Vetten 25 g

waarvan verzadigde vetzuren 14 g

Koolhydraten 34 g

waarvan suikers 0.5 g

Vezels 0.8 g

Eiwitten 6 g

Zout 0.99 g
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Keurmerken & kenmerken

 

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Bereidingswijze

Bakken in oven
ontdooitijd (min.) :10 Baktemp.(Dekoven) (°C) :220 Info :Na ontdooien verwerken naar keuze. Baktijd afhankelijk van de grootte
en vorm van het product. ONTDOOIDE PRODUCTEN NOOIT HERINVRIEZEN.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐24°C ‐ ‐15°C 18 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries ‐24°C ‐ ‐15°C 9 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

Handelseenheid ‐ 5413476047502 ‐ B01 Korstdeegplak 2,5 mm

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam B01 Korstdeegplak 2,5 mm

Korte naam Korstdeegplak 2,5 mm

EAN 5413476047502

Artikelnummer fabrikant 4750

Intrastat‐code 19012000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (590mm x 406mm x 75mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 10 kg

Netto gewicht 10 kg

Bruto gewicht 11.012 kg

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 16 x 625 g

Aantal porties in verpakking 16

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1350mm)

Netto gewicht 640 kg

Bruto gewicht 704.8 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 64

Dozen per laag 4

Aantal lagen op pallet 16

Verpakkingsmateriaal

doos (590mm x 406mm x 75mm)
Golfkarton 0
Papier 0

euro pallet (1200mm x 800mm x 1350mm)
Hout 0
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Contactgegevens

Vandemoortele Europe NV, Nederlandse branche
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde

Specificatie laatst gewijzigd op 2019‐07‐26 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2022‐08‐16 door de producent.
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