
Basisgegevens

Productnaam Zoetstofstick 500x0,5g

Wettelijke naam Zoetstofstick

Functionele naam Zoetstofstick

Variant

Merk Canderel

Targetmarket BE

Het verhaal

Ingrediënten

Zoetstofstick 500x0,5g

EAN: 7640110700952 (HE) TM: BE 

Zoetstofstick 500x0,5g 
Canderel 

Canderel sticks: Nét zo zoet als echte suiker
Bij koffie serveert u suiker. Maar niet iedereen is gecharmeerd van de calorieën die erin zitten. Een Canderel stick is het ideale caloriearme
alternatief. Je proeft nog steeds de smaak van suiker, door het unieke recept van Canderel. Of kies voor Canderel Stevia, de zoetstof van
natuurlijke origine. De basis zijn extracten van de Stevia plant, een kruidachtige plant die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Beide producten
zijn vrij van allergenen en ook geschikt voor diabetici. Kom tegemoet aan de wensen van al uw gasten en serveer bij de koffie naast suiker ook
Canderel zoetstof.

dextrose, zoetstof (aspartaam), zoetstof (acesulfaam K), aroma 

E = door de EU goedgekeurde hulpstof.
Bevat een bron van fenylalanine.
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Ingrediënten in tabel

dextrose

zoetstof (aspartaam)

zoetstof (acesulfaam K)

aroma

GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst

Land van herkomst Tsjechië

Land van productie Nederland

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g) Per portie (0.5 g) RI*/GDA

Energie = 1539 kJ 8 kJ 0 %

Energie = 362 kcal 2 kcal 0 %

Vetten = 0 g 0 g 0 %

Waarvan verzadigde vetzuren = 0 g 0 g 0 %

Koolhydraten = 89 g 0.4 g 0 %

Waarvan suikers = 89 g 0.4 g 0 %

Vezels = 0 g 0 g

Eiwitten = 1.7 g 0 g 0 %

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*
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Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen Z amandelen Z

tarwe Z hazelnoten Z

rogge Z walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei Z selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja Z sulfiet (E220 - E228) Z

melk Z lupine Z

noten Z weekdieren Z

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie droog 15°C - 25°C 35 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier droog 15°C - 25°C 24 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode n.v.t.

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Geen bereiding noodzakelijk
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Microbiologische sets

op THT/TGT

Totaal kiemgetal < 1000 kve/g

Gisten en schimmels < 100 kve/g

Enterobacteriaceae < 10 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 7640110700952 - Zoetstofstick 500x0,5g
Pallet - Zoetstofstick 500x0,5g

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Zoetstofstick 500x0,5g

Korte naam

EAN 7640110700952

Artikelnummer fabrikant 60108587

Intrastat-code 21069098

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) doos (110mm x 125mm x 205mm)

E-teken Nee

Netto inhoud 250 g

Netto gewicht 250 g

Bruto gewicht 413 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 500 x 0.5 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 2580mm)

Netto gewicht 114000 g

Bruto gewicht 211328 g

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 456

Dozen per laag 38

Aantal lagen op pallet 12
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Contactgegevens

Kwaliteitsdienst
Kwaliteitsdienst@oordt.com

Klantenservice
Kwaliteitsdienst@oordt.com
+31 (0)186-630655

Specificatie laatst gewijzigd op 2019-11-27 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
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