
JIV Stoofvlees Hachée 1.2kg 
JIV 

Vleesbouillon met een kruidenmix met fijne vleesreepjes ‐
Hachis: fond brun riche au hachis de viande.

EAN:
5412543030034 (CE)
05412543031031 (HE)

Artikelnummer: 000538
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: België 
Plaats van herkomst: Belgie 

Wettelijke naam: Stoofvlees Hachée

Ingrediënten

*water 66%, paardenvlees 21%, gemodificeerd maïszetmeel 2.40%, plantaardige olie
(raapzaad) 2%, TARWEZETMEEL (GLUTEN), kruiden en specerijen, zout, suiker, smaakversterkers: E 635 en
E621, TARWEBLOEM (GLUTEN), azijn, maltodextrine, kleurstoffen: E150c; tomaten, aroma,
verdikkingsmiddelen: E 415 en E412; antioxidant: E300.
*eau 66%, viande de cheval 21%, amidon de maïs modifié 2.4%, huile végétale (rapsa) 2%,
AMIDON DE BLE (GLUTEN), herbes et épices, sel, sucre, exhausteurs de goût: E621 et E 635, FARINE DE BLE
(GLUTEN), vinaigre, maltodextrine, colorants: E 150 c; tomates, arôme, épaississants: E412 et E415; anti
oxydant: E300.
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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) Per portie (250 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 343 / 81 850 / 202.5 0%

Vetten 2.44 g 6.1 g 0%

waarvan verzadigde vetzuren 0.6 g 1.5 g 0%

Koolhydraten 6.7 g 16.75 g 0%

waarvan suikers 1.3 g 3.25 g 0%

Eiwitten 8.14 g 20.35 g 0%

Zout 1.15 g 2.875 g 0%

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

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja 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
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Bereidingswijze

Magnetron
In de microgolf : verwarm de inhoud gedurende 7 minuten op 750 W. Au micro‐ondes : réchauffez le contenu pendant 7 minutes à
750 W.

Sudderen
Op een zacht vuurtje: verwarm de inhoud gedurende 9 minuten. Au feu doux: réchauffez le contenu pendant 9 minutes.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog 5°C ‐ 25°C 2 jaar

Opmerking:

ontvangst grossier droog 5°C ‐ 25°C 15 maand(en)

Opmerking: al naargelang de leverdatum varieert de houdbaarheid tussen de 1 a 2 jaar

ontvangst klant droog 5°C ‐ 25°C 12 maand(en)

Opmerking: al naargelang de leverdatum varieert de houdbaarheid tussen de 1 a 2 jaar

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

het blik droog bewaren

Conserveringsmethode Sterilisatie

Gebruiksinstructies op etiket In de microgolf : verwarm de inhoud gedurende 12 minuten op 750 W. Op een zacht vuurtje: verwarm
de inhoud gedurende 20 minuten. Belangrijk ! Warmhouden in au bain marie op minimum 65°C.

Bewaarinstructies op etiket Na openen nog 1 dag houdbaar in de koelkast (+3°C). Après ouverture, se conserve encore 1 jour au
réfrigérateur (+3°C).

Type houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

op de bovenkant van het blik ‐ voir couvercle

Microbiologische sets

op THT/TGT

Aerobe sporenvormers < 100 kve/g

Anaerobe sporenvormers < 100 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 5412543030034 ‐ JIV Stoofvlees Hachée 1.2kg
Handelseenheid ‐ 05412543031031 ‐ JIV Stoofvlees Hachée 1.2kg
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam JIV Stoofvlees Hachée 1.2kg

Korte naam STH 1.2kg

EAN 5412543030034

Artikelnummer fabrikant 000538

Intrastat‐code 16024990

EG‐nummer B141

Verpakking (LxBxH) blik (101.4mm x 101.4mm x 180mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 1.275 kg

Netto gewicht 1.275 kg

Bruto gewicht 1.4 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 5

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 05412543031031

Artikelnummer fabrikant 000538

Verpakking (LxBxH) verpakking (412mm x 308mm x 175mm)

Netto gewicht 15.3 kg

Bruto gewicht 16 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

12

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 140mm)

Netto gewicht 734.4 kg

Bruto gewicht 759.4 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 48

Dozen per laag 6

Aantal lagen op pallet 8
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Specificatie laatst gewijzigd op 2020‐06‐12 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2020‐06‐12 door de producent.
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