
Beckers cheese crack 24x70g 
BECKERS 

EAN: 08710555389506 (CE) Artikelnummer: 138950
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Kaassnack, diepvries

Ingrediënten

water paneermeel (TARWE), 22% smeltkaas (12% kaas (MELK), water, aardappelzetmeel, boter (MELK), smeltzout: E339i, E331,
E452ii; zout, magere MELKPOEDER, voedingszuur: E330, kleurstof: E160a, TARWEBLOEM, plantaardige oliën (palm, raap),
MELKPOEDER, gedroogde glucosestroop, basterdsuiker (suiker, suikerstroop), dextrose, emulgator: E464, E466, E500; donkere
basterdsuiker (suiker, suikerstroop, kleurstof: E150c), TARWEGLUTEN, stabilisator: E450, rundergelatine, kaaspoeder (kaaspoeder
(MELK), MELKPOEDER, palmvet, zout, natuurlijk aroma, stabilisator: E450, E452; voedingszuur: E331, E330), specerijen,
smaakversterker: E621, LACTOSE, ui, groentepoeder (knoflook, ui), specerij extract. Kan sporen van PINDA bevatten.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's +/‐ pistachenoten o

tarwe + soja o macadamianoten o

rogge o melk + selderij o

gerst o noten o mosterd o

haver o amandelen o sesam o

spelt o hazelnoten o sulfiet (E220 ‐ E228) o

khorasantarwe o walnoten o lupine o

schaaldieren o cashewnoten o weekdieren o

ei o pecannoten o

vis o paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 832 / 198

Vetten 7.6 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.3 g

Koolhydraten 24 g

waarvan suikers 1.8 g

Vezels 0.8 g

Eiwitten 7.9 g

Zout 1.6 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t

Artikelnummer: 138950     EAN: 08710555389506

Beckers cheese crack 24x70g

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2023‐02‐21 2 / 5
Powered by 

https://www.psinfoodservice.nl/
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


Bereidingswijze

Frituur: 180℃ diepgevoren 3‐3,5 min, ontdooid 1,5‐2 min

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie Onbekend ‐26°C ‐ ‐18°C 360 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier Onbekend 120 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket NA ONTDOOIEN NIET OPNIEUW INVRIEZEN! Aangegeven tijd en bereidingstemperatuur niet
overschrijden. Let op dat de producten niet tegen elkaar aanliggen tijdens het frituren. De
producten niet half ontdooid bereiden. Niet in de verpakking ontdooien.

Bewaarinstructies op etiket Bij ‐18℃ (***) ten minste houdbaar tot einde aangegeven datum. Vanuit de diepvries 48 uur
houdbaar in gekoelde toestand (max 7℃).

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08710555389506 ‐ Beckers cheese crack 24x70g

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Beckers cheese crack 24x70g

Korte naam Beckers cheese crack 24x70g

EAN 08710555389506

Artikelnummer fabrikant 138950

Intrastat‐code 19022091

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (232mm x 181mm x 103mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1680 g

Netto gewicht 1680 g

Bruto gewicht 1761 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 24

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1550mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 577720 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 294

Dozen per laag 21

Aantal lagen op pallet 14

Verpakkingsmateriaal

box (232mm x 181mm x 103mm)
Golfkarton enkelwandig 81 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar
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Contactgegevens

Izico Belgium NV/SA
Antwoordnummer 10/Numeréo de réponse 10 3950 Bocholt (BE)

Consumenten service
www.izicofoodgroup.com

Specificatie laatst gewijzigd op 2023‐02‐01 door de producent.

Artikelnummer: 138950     EAN: 08710555389506

Beckers cheese crack 24x70g

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2023‐02‐21 5 / 5
Powered by 

https://www.psinfoodservice.nl/
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf

