
Basisgegevens

Productnaam krokidel 20st

Wettelijke naam krokidel 20st, diepvries

Functionele naam vleesproduct

Variant

Merk Vanreusel

Targetmarket BE

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

Herkomst

Land van herkomst België

Land van productie België

EAN: 05411781000427 (CE) TM: BE 

krokidel 20X100 VR 
Vanreusel 

kip 42% (separatorenvlees, collageen), water, bloem (TARWE,maïs, ROGGE), 
rundvlees 7%, paneermeel (TARWE), plantaardige olie (palm, raapzaad),
zout, zetmeel (TARWE, aardappel),gedroogde groenten (paprika, peterselie, prei, ui), 
specerijen, SOJA eiwit (hydrolysaat,concentraat), SOJA saus (bevat TARWE), dextrose, melasse,
emulgator: E450, E452, E451i, smaakversterker: E621, E627, E631, groentepoeder (knoflook, prei,ui), 
natuurazijn, salmiaczout, verdikkingsmiddel: E415, rijsmiddel: E500, LACTOSE, weipoeder (MELK),
kleurstof: E150a, E150c, E160c, gistextract, ui-olie, glucosestroop, voedingszuur: E330,Eipoeder.
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Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g)

Energie ± 1208 kJ

Energie ± 289 kcal

Vetten ± 17 g

Waarvan verzadigde vetzuren ± 8.4 g

Koolhydraten ± 22 g

Waarvan suikers ± 1.2 g

Eiwitten ± 12 g

Zout ± 2.5 g

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

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen Z

tarwe M hazelnoten Z

rogge M walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei M selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

noten Z weekdieren Z
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend -18°C - -15°C 304 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend -18°C - -15°C 121 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Bewaren aan -18°C. Eens ontdooid niet meer invriezen: na ontdooien 48u houdbaar bij max.7°C. Niet
ontdooien in de doos.

Bewaarinstructies op etiket Bewaren aan -18°C. Eens ontdooid niet meer invriezen: na ontdooien 48u houdbaar bij max.7°C. Niet
ontdooien in de doos.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Onbekend diepvries: gedurende 3 à 4 min. op 170°C ontdooid: gedurende 2 à 3 min. op 170°C ontdooid:
regelmatig draaien

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 05411781000427 - krokidel 20X100 VR
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam krokidel 20X100 VR

Korte naam krokidel 100g diepvries

EAN 05411781000427

Artikelnummer fabrikant 919

Intrastat-code 19022091

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) box (21.5cm x 32cm x 6.5cm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 20 stuks

Netto gewicht 2000 g

Bruto gewicht 2150 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 20

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Specificatie laatst gewijzigd op 2019-12-16 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
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