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Van toepassing zijnde wetgeving
Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten
Warenwetbesluit informatie levensmiddelen
Verordening (EG) Nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
Verordening (EG) Nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders
Verordening (EG) Nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong
Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen
Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Microbiologische kenmerken
Totaal kiemgetal
Enterobacteriaceae
Gisten
Schimmels
Listeria
Salmonella

< 100.000 kve/g
< 100 kve/g
< 100 kve/g
< 100 kve/g
afwezig / 25g
afwezig / 25g

Fysische kenmerken
Het product wordt door een metaaldetector geleid
RVS
FE
NON-FE

Max.
Max.
Max.

4,0 mm
3,0 mm
3,0 mm

GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme
GMO ingrediënten zijn niet aanwezig.

Ingrediëntendeclaratie
Ingrediënten: konijnenbout (rauw vlees aandeel) 55%, water, ui 6%, suiker, appelstroop 2% (appelsap, beetwortelsap), gemodificeerd zetmeel
(maïs), peperkoek 0,9% (glucose-fructosestroop, ROGGEbloem, water, suiker, kruiden en specerijen (kaneel, koriander), groentenvezels,
TARWEmoutbloem, zout), spek (varkensvlees, zout, conserveermiddelen: kaliumnitraat, natriumnitriet, antioxidant: natriumascorbaat,
stabilisatoren: polyfosfaten, trifosfaten, glucosestroop, dextrose, aroma (rook), suiker, azijn, natuurlijk aroma, rook), margarine (plantaardige olie
(raapzaad), water, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, zout, kleurstof: carotenen, voedingszuur:
citroenzuur, aroma, vitamine A en D3), zout, kruiden en specerijen (o.a. koriander, peper), groentepoeder (knoflook, tomaat, ui), natuurlijk aroma,
aroma (s), azijn 0,1%, champignon poeder (maïs), gehydrolyseerd plantaardig eiwit (SOJA), glucosestroop (tarwe), kleurstof: karamel,
TARWEbloem, aardappelzetmeel, raapzaadolie ongehard, uienolie.
Dit product kan sporen bevatten van PINDA, MELK en NOTEN.

E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.

Claims
Geschikt voor vegetariërs
Geschikt voor veganisten
Geschikt voor Halal
Geschikt voor Kosher
Biologisch
MSC
Gluten vrij

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Bewaaradvies en houdbaarheid
Uitlevering
14 dagen houdbaar vanaf levering bij <7°C.

Gekoeld < of gelijk aan 7 °C

Voedingswaarde (berekend)
Voedingswaarde
Aanwezigheid per 100 g
energie
460,6 kJ
Energie
110,0 kcal
vetten
3,8 g
waarvan verzadigde vetzuren
1,2 g
koolhydraten
7,1 g
waarvan suikers
4,5 g
eiwitten
11,6 g
zout *
0,4 g
* = De voedingswaarde kan als gevolg van ontbrekende gegevens afwijken van de werkelijkheid.
Omdat dit product wordt geproduceerd van natuurlijke grondstoffen is het mogelijk dat, door wisseling van oogsten, de samenstelling
wijzigt. Bij wijzigingen wordt de hierboven gegeven informatie niet automatisch aangepast.

Allergenen
Indicatie voor de aanwezigheid of afwezigheid van allergenen.
(Z = zonder, M = met, K = kan bevatten, O = onbekend)
1.0 Gluten
8.6 Paranoten
Z
1.1 Tarwe
M
8.7 Pistachenoten
Z
1.2 Rogge
M
8.8 Macadamianoten
Z
1.3 Gerst
Z
9.0 Selderij
Z
1.4 Haver
Z
10.0 Mosterd
Z
1.5 Spelt
Z
11.0 Sesam
Z
1.6 Kamut
Z
12.0 Zwaveldioxide/sulfieten (E220-E228) > 10 mg/kg
Z
2.0 Schaaldieren
Z
13.0 Lupine
Z
3.0 Ei
Z
14.0 Weekdieren
Z
4.0 Vis
Z
20.0 Lactose
Z
5.0 Aardnoten (pinda`s)
K
21.0 Cacao
K
6.0 Soja
M
22.0 Glutamaat (E620-E625)
Z
7.0 Melk
K
23.0 Kippenvlees
Z
8.0 Noten (schaalvruchten)
K
24.0 Koriander
M
8.1 Amandelen
K
25.0 Maïs
M
8.2 Hazelnoten
Z
26.0 Peulvruchten
M
8.3 Walnoten
Z
27.0 Rundvlees
Z
8.4 Cashewnoten
Z
28.0 Varkensvlees
M
8.5 Pecannoten
Z
29.0 Wortel
Z
Dit product kan sporen bevatten van PINDA en NOTEN.
De gegevens in deze specificatie zijn afkomstig vanuit de receptuur en informatie van toeleveranciers. Derhalve kunnen aan deze
gegevens geen rechten worden ontleend. Bij wijzigingen zult u hiervan niet automatisch op de hoogte worden gebracht.

Ingrediënten
Ingrediënt

Land van herkomst

Aanwezigheid

konijnenbout
water
ui
suiker
appelstroop (appelsap, beetwortelsap)
gemodificeerd zetmeel
peperkoek (glucose-fructosestroop, roggebloem,
water, suiker, kruiden en specerijen,
groentenvezels, tarwemoutbloem, zout)
spek (varkensvlees, zout, conserveermiddelen:
kaliumnitraat, natriumnitriet, antioxidant:
natriumascorbaat, stabilisatoren: polyfosfaten,
trifosfaten, glucosestroop, dextrose, aroma, suiker,
azijn 0%, natuurlijk aroma, rook)
margarine (plantaardige olie, water, emulgator:
mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met
citroenzuur, zout, kleurstof: carotenen,
voedingszuur: citroenzuur, aroma, vitamine A en
D3)
verdikkingsmiddel: E1422 (geacetyleerd
dizetmeeladipaat)
zout
groentepoeder (knoflook)
natuurlijk aroma
aroma (s)
azijn
champignon poeder
gehydrolyseerd plantaardig eiwit
glucosestroop (tarwe)
kleurstof: E150a (karamel)
tarwebloem
peper
kruidnagel
groentenpoeder (tomaat, ui)
specerijen
laurier
antiklontermiddel: E551 (siliciumdioxide)
kruiden
aardappelzetmeel
raapzaadolie ongehard

China
Nederland
Duitsland
Nederland
Nederland
Nederland

55,69 %
27,62 %
5,99 %
2,51 %
2,05 %
<2 %

Nederland

<2 %

Nederland

<2 %

Nederland

<2 %

Nederland

<2 %

Nederland
Spanje, China, Egypte
Nederland, Frankrijk
België, China
Nederland
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk
België
België
Frankrijk
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden,
Europa
Indonesië
Nederland
Egypte
India, Indonesië, Madagascar, Maleisië,
Mexico, Singapore, Vietnam
Nederland
Frankrijk, Italië
Duitsland, Turkije
Nederland
België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Tsjechië,
Denemarken, Australië, Oostenrijk, Hongarije,
Rusland, Slowakije, Oekraïne, Verenigd
Koninkrijk

<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %

koriander
plantaardige olie
uienolie

<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %
<2 %

Duitsland, Frankrijk, Australië, Kazachstan,
Europa, Verenigd Koninkrijk
Egypte

<2 %
<2 %

Verpakkingsinformatie
Verpakking
Zwarte, magnetronbestendige PP schaal met non-peelable folie.

Bereidingsadvies
Magnetron: 700W : enkele gaatjes prikken in de verpakking, 6 min. verwarmen, halverwege omroeren.
Pan: Al roerende op laag vuur aan de kook brengen.
AU-BAIN MARIE: product voorverwarmen volgens bovenstaande methode, daarna in een voorverwarmde (75°) au-bain marie
plaatsen. Maximale standtijd: 2,5 uur.
Aangebroken verpakking binnen 3 dagen consumeren.
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