
Stoofvlees 2,7 kg 
NV Theo Coertjens Int 

Stoofvlees 2,7 kg

EAN: 5410371700037 (CE) Artikelnummer: 000006
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Stoofvlees

Ingrediënten

paardenvlees (39 % gekookt ), vleesnat, water, tarwebloem (bevat gluten) , gemodificeerd maïszetmeel, zout, suiker,
maïszetmeel, uien, kleurstof E150c, azijn, kruiden en specerijen
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Ingrediënten in tabel

paardenvlees (39 % gekookt ) Argentinië, Brazilië, Canada, EU, Mexico (land)

vleesnat België

water België

tarwebloem (bevat gluten) Verenigde Staten van Amerika, Canada, EU

gemodificeerd maïszetmeel EU

zout Nederland

suiker België

maïszetmeel EU

uien India

kleurstof E150c België

azijn België

kruiden en specerijen

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

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 +/‐
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Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (100 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 471 / 111 471 / 111 6%

Vetten 1.6 g 1.6 g 2%

waarvan verzadigde vetzuren 0.9 g 0.9 g 5%

Koolhydraten 4.8 g 4.8 g 2%

waarvan suikers 1 g 1 g 1%

Eiwitten 19.4 g 19.4 g 39%

Zout 1.4 g 1.4 g 23%

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat gluten Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t

Vegetarisch Nee n.v.t

Bereidingswijze

Verwarmen
Het gesloten blik ±20 min. verwarmen au bain‐marie of de inhoud al roerende verwarmen in een pan (± 5min. op een zacht vuur)
of in de micro‐golf‐oven ±3 min. op max vermogen.

Sensorische kenmerken

smaak kruidige vleessaus met stukjes vlees

kleur bruine vleessaus

geur vleesgeur

consistentie stukjes vlees in een bruine saus
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog 0°C ‐ 25°C 3 jaar

Opmerking:

af productie kamertemperatuur 0°C ‐ 25°C 3 jaar

Opmerking:

ontvangst grossier kamertemperatuur 0°C ‐ 25°C 3 jaar

Opmerking:

ontvangst grossier droog 0°C ‐ 25°C 3 jaar

Opmerking:

na opening gekoeld 0°C ‐ 7°C 2 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Droog bewaren bij kamertemperatuur. Na opening 2 dagen gekoeld (max 7°C) houdbaar. ‐ 3 jaar
houdbaar vanaf productiedatum onder aanbevolen condities

Conserveringsmethode Sterilisatie

Gebruiksinstructies op etiket Droog bewaren bij kamertemperatuur. Na opening 2 dagen gekoeld (max 7°C) houdbaar. ‐ 3 jaar
houdbaar vanaf productiedatum onder aanbevolen condities

Bewaarinstructies op etiket Droog bewaren bij kamertemperatuur. Na opening 2 dagen gekoeld (max 7°C) houdbaar. ‐ 3 jaar
houdbaar vanaf productiedatum onder aanbevolen condities

Type houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

zie deksel

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 5410371700037 ‐ Stoofvlees 2,7 kg
Handelseenheid ‐ 5410371000991 ‐ Stoofvlees 6 x 2,7 kg
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Stoofvlees 2,7 kg

Korte naam

EAN 5410371700037

Artikelnummer fabrikant 000006

Intrastat‐code 16029099

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) blik (153mm x 153mm x 154mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 2700 g

Netto gewicht 2700 g

Bruto gewicht 2940 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 5410371000991

Artikelnummer fabrikant 000006

Verpakking (LxBxH) doos (471mm x 315mm x 153mm)

Netto gewicht 16200 g

Bruto gewicht 18000 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 915mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 45

Dozen per laag 5

Aantal lagen op pallet 9
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Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐02‐01 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

v1.5.3 prodpp1682766dl2ly1ln1
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