
Frikandel 40x100g dv OVI EVENT 
OVI 

Frikandel 40 x 100 g dv OVI EVENT

EAN: 5411211281082 (CE) Artikelnummer: 28108
TM: BE

Certificaten

IFS Food certificaat OVI

Herkomst

Land van herkomst: België 

Herkomst van vlees

Locatie van geboorte EU

Locatie van herkomst EU

Locatie van het grootbrengen

Locatie van het slachten

Wettelijke naam: Frikandel 40x100g dv OVI EVENT

Ingrediënten

70% kippenseparatorvlees, Water, TARWEMEEL, uien, zout, specerijen (MOSTERD), kruiden (SELDERIJ), specerijenextracten,
plantaardige eiwitten (SOJA), suiker, Emulgator: E450, E451, aroma, smaakversterkers (E621, E627, E631), aardappelvezel, gist 

Kippensepartorvlees 70%, water, tarwemeel (GLUTEN), uien, zout, specerijen (mosterd), kruiden (SELDERIJ), specerijenextracten,
plantaardige eiwitten (SOJA), suiker, emulgator (E450, E451), aroma, smaakversterker (E621, E627, E631), aardappelvezel, gist.
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Ingrediënten in tabel

kippenseparatorvlees 70%

Water

TARWEMEEL

uien België

zout

specerijen (MOSTERD)

kruiden (SELDERIJ)

specerijenextracten

plantaardige eiwitten (SOJA)

suiker

Emulgator: E450, E451

aroma

smaakversterkers (E621, E627, E631)

aardappelvezel

gist

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)

Energie (kJ/kcal) 853 / 205

Vetten 13.1 g

waarvan verzadigde vetzuren 3.9 g

Koolhydraten 9 g

waarvan suikers 0.5 g

Eiwitten 12.4 g

Zout 1.8 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat glutamaat Ja n.v.t

Bevat kip en gevogelte Ja n.v.t

Bevat lactose Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Bereidingswijze

Frituren
Bakken in olie of vet van 180°C, bevroren ca. 5 minuten, ontdooid ca. 4minuten. De genoemde tijden zijn gemiddelden. Daarom
adviseren wij u de exacte bereidingstijd even uit te testen.
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C ‐ ‐15°C 9 maand(en)

Opmerking: Na ontdooien niet opnieuw invriezen

ontvangst grossier diepvries ‐18°C ‐ ‐15°C 5 maand(en)

Opmerking: Na ontdooien niet opnieuw invriezen

na ontdooien gekoeld 0°C ‐ 4°C 48 uur

Opmerking: Na ontdooien niet opnieuw invriezen

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

In de koelkast (max. 7°C): 48u. In de diepvries: * (‐6°C): 1 week ** (‐12°C): 3 weken *** (‐18°C): ten
minste houdbaar tot: zie stempel. Na ontdooien niet opnieuw invriezen.

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Totaal kiemgetal < 1000000 kve/g

Coliformen < 1000 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Staphylococcus aureus < 100 kve/g
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 5411211281082 ‐ Frikandel 40x100g dv OVI EVENT

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Frikandel 40x100g dv OVI EVENT

Korte naam

EAN 5411211281082

Artikelnummer fabrikant 28108

Intrastat‐code 16010099

EG‐nummer BE B436

Verpakking (LxBxH) doos (285mm x 195mm x 110mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 4000 g

Netto gewicht 4000 g

Bruto gewicht 4130 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 40 x 100 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 150mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 112

Dozen per laag 16

Aantal lagen op pallet 7

Verpakkingsmateriaal

doos (285mm x 195mm x 110mm)
Karton, hard 123 g niet recyclebaar

euro pallet (1200mm x 800mm x 150mm)
Hout 25000 g niet recyclebaar
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Contactgegevens

OVI n.v.
Hoogbuul 1 ‐ 2250 Olen ‐ Belgium

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐10‐25 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2021‐10‐25 door de producent.
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