
Macarons de Paris ‐ 72 macarons ‐ 6 smaken 
Poppies 

Assortiment macarons met amandelen en met vanille,
pistache, citroen, framboos, chocolade of gezouten karamel

EAN: 15420052000032 (CE) Artikelnummer: R020778
TM: BE

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Assortiment macarons met amandelen en met vanille, pistache, citroen, framboos, chocolade of gezouten karamel

Ingrediënten

Suiker, AMANDELEN 15%, kippenEI‐eiwit, BOTER, witte chocolade [suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, emulgator (lecithine),
natuurlijk vanille aroma], water, 3% framboos, glucosestroop, chocolade 1,6% [cacaomassa, suiker, magere cacaopoeder, emulgator
(lecithine), natuurlijk vanille aroma], zetmeel, MELKchocolade [suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, magere MELKpoeder,
cacaomassa, emulgator (SOJAlecithine), paprika‐extract, natuurlijk vanille aroma], caramel met gezouten BOTER 0,6% [glucose‐
fructose stroop, gezoete gecondenseerde MELK (gecondenseerde MELK, suiker), gezouten BOTER (BOTER, zout), suiker, water,
zout], PISTACHENOTEN 0,2 %, magere cacaopoeder, plantaardige oliën en vetten (kokos, zonnebloem), geconcentreerd citroensap
0,1%, emulgatoren (mono‐ en diglyceriden van vetzuren, polyglycerolesters van vetzuren, lecithine), karamel 0,1% (suiker, water),
natuurlijke aroma's, HAZELNOTEN, kleurstoffen (bèta‐caroteen, karmijn, kopercomplexen van chlorofylinen), geleermiddel
(pectine), gekarameliseerd suiker, voedingszuren (citroenzuur, natriumcitraat), Bourbon vanille extract, zout, gemalen Bourbon
vanillestokjes.
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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 +/‐

Kan GLUTEN, AARDNOTEN en andere NOTEN bevatten.

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1974 / 471

Vetten 23 g

waarvan verzadigde vetzuren 9.4 g

Koolhydraten 58 g

waarvan suikers 58 g

Eiwitten 7.3 g

Zout 0.15 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t

Vegetarisch Ja n.v.t

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t
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Bereidingswijze

Ontdooien
Neem de gewenste aantal macarons uit de verpakking en schik ze op een serveerschotel. Laat ze gedurende ca. 30 minuten
ontdooien op kamertemperatuur of, voor een optimale smaaksensatie, gedurende ca. 45 minuten in de koelkast en daarna nog 20
minuten op kamertemperatuur. Geniet ervan !

Chemische kenmerken

Chemische eigenschap Waarde Waarde tot Eenheid

aw‐waarde 0.85

Sensorische kenmerken

smaak typische smaak van een macaron met amandelen en framboos– amandelen en pistache – amandelen en
citroen– amandelen en chocolade – amandelen en karamel met gezouten boter – amandelen en vanille

Geur typische geur van een macaron met amandelen en frambozenvulling – amandelen en pistachevulling –
amandelen en citroenvulling – amandelen en een chocolade vulling – amandelen en een gezouten
karamel vulling – amandelen en een vanille vulling

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

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

Opmerking: ‐

ontvangst grossier diepvries ‐18°C 10 maand(en)

Opmerking: ‐

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Eens ontdooid, nooit terug invriezen.

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket ca. 30 minuten ontdooien op kamertemperatuur, of voor optimale smaak, ca. 45 minuten in de
koelkast ontdooien en nog 20 minuten op kamertemperatuur.

Bewaarinstructies op etiket Na ontdooien, 5 dagen houdbaar in de koelkast (bij max 7°C)

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Aeroob kiemgetal < 1000000 kve/g

Coliformen < 10000 kve/g

Coliformen bij 44°C < 1000 kve/g

Escherichia coli < 100 kve/g

Bacillus cereus < 1000 kve/g

Staphylococcus aureus < 1000 kve/g

Gisten < 5000 kve/g

Schimmels < 5000 kve/g

Listeria monocytogenes < 100 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Artikelnummer: R020778     EAN: 15420052000032

Macarons de Paris ‐ 72 macarons ‐ 6 smaken

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

2023‐03‐14 4 / 6
Powered by 

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


Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 15420052000032 ‐ Macarons de Paris ‐ 72 macarons ‐ 6 smaken

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Macarons de Paris ‐ 72 macarons ‐ 6 smaken

Korte naam

EAN 15420052000032

Artikelnummer fabrikant R020778

Intrastat‐code 19059070

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (293mm x 220mm x 90mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 72 stuks

Netto gewicht 792 g

Bruto gewicht 1017 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 72 x 11 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 1797mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 208

Dozen per laag 13

Aantal lagen op pallet 16

Verpakkingsmateriaal

doos (293mm x 220mm x 90mm)
Golfkarton 134 g 0% gerecycled materiaal niet recyclebaar

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐03‐25 door de producent.
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