
Ingangsdatum: 03-03-16

Productnaam

Artikel nummer

Netto inhoud/Uitlekgewicht

EAN code doos 8710496976049  

Ingrediëntendeclaratie

Voedingswaarde per 20 gram product

Energie 1895 / 450 kJ / kcal 379 / 90 kJ / kcal

Vet 15 g 3,0 g

(waarvan verzadigd vet) 9,1 g 3,0 g

Koolhydraten 72 g 14 g

(waarvan suikers) 71 g 14 g

Eiwit 5,7 g 1,1 g

Zout 0,12 g 0,02 g

Voedingsvezel  g  g

Productomschrijving/ 

Toepassingsmogelijkheden

Bereiding /dosering

Microbiologische data

Totaal kiemgetal < 5.000

Gisten en schimmels < 200

Bacillus Cereus  

Staphylococcus aureus  

Salmonella afwezig

Enterobacteriën  

Analytische kenmerken

Droge stof 98

Zout  

Lengte 4 -10

diameter 1,6

Zuren  

Geschikt voor: Halal:  nee Vegetarisch: nee

Kosher badatz: nee Veganistisch:  nee

Glutenvrij  (gluten < 

20ppm)

nee

GMO

Codering op verpakking

Houdbaarheid/bewaarcondities 12 maanden af 

productie.

primair secundair tertiair

soort
karton doos

afmetingen mm. 38x15x68 268x160x140  

gewicht 3.2 g 98 g  

recycled gewicht 100% 100%  

Land van herkomst Productie in:

Het product is geproduceerd i.o.m. de Nederlandse en EU-wetgeving.

EU

Alle gebruikte grondstoffen zijn non GMO of non GMO by IP volgens verklaringen 

van onze leveranciers

1e regel houdbaarheidsdatum: mm jjjj A 

mm = maand, jjjj = jaar, A = lijn (kan ook een B zijn)

2e regel productiecode: jddd hh:mm

j = productiejaar, ddd = julian dag v/h jaar, hh:mm = verpakkingstijd
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kve/g

kve/g
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Droog en koel opslaan

Verpakkings soort/afmeting

per 100 gram product

PRODUCT INFORMATIE

Kwatta Melk Chocoladehagel 20 g

Chocoladehagel / Broodbeleg, taart-, cake- en ijsdecoratie.

UTZ gecertificeerde cacao.

71188400

120 x 20 g e

mm

Suiker, magere cacao, cacaoboter, magere melkpoeder, lactose, gefractioneerd 

melkvet (harde fractie), karnemelkpoeder, emulgator (sojalecithine), aroma.

Ten minste 20% cacaobestanddelen.

per 25 g

kve/g

kve/g

Printdatum: 7/04/2021

De informatie in dit document is gebaseerd op de eigenschappen van het product op het moment dat dit document werd opgesteld. Op basis van dit document worden geen rechten ontleend.  


