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ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer 51126

EAN CE 8713442578809

EAN HE 8713442578755

Merknaam

INGREDIËNTENDECLARATIE

Ingrediënten:

VOEDINGSWAARDE PER 100 G

Energie 925 kJ 221 kcal

Vetten 13,0 g

 waarvan verzadigde vetzuren 9,5 g

Koolhydraten 22,1 g

 waarvan suikers 21,4 g

Vezels 0,1 g

Eiwitten 3,6 g

Zout 0,13 g

ALLERGENENINFORMATIE

Allergenen als ingrediënt in het product (volgens EU Verordening nr. 1169/2011):

1. Glutenbevattende granen en / of gluten >20 ppm -

2. Schaaldieren -

3. Eieren -

4. Vis -

5. Aardnoten (pinda's) -

6. Soja +

7. Melk (incl. lactose) +

8. Noten -

9. Selderij -

10. Mosterd -

11. Sesamzaad -

12. Zwaveldioxide en sulfieten (>10 mg/kg) -

13. Lupine -

14. Weekdieren -

+ = aanwezig - = afwezig

In de fabriek worden gluten verwerkt.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Hoedanigheid Diepvries

Minimale houdbaarheid bij levering 90 dagen

Bewaarinstructie

Warenwettelijke benaming Witte chocolade mousse met gezoete slagroom, sinaasappel-mandarijnsaus en witte chocolade 

decoratie.
MELK, gezoete slagroom 15% (SLAGROOM, suiker, stabilisator (carrageen)), sinaasappel-

mandarijnsaus 15% (water, mandarijnsap uit mandarijnsapconcentraat 25%, suiker, sinaasappelsap 

uit sinaasappelsapconcentraat 15%, gemodificeerd maïszetmeel, zuurteregelaars (natriumcitraten, 

citroenzuur), plantaardige concentraten (saffloer, citroen, wortel), natuurlijk sinaasappel-mandarijn 

aroma met andere natuurlijke aroma's, verdikkingsmiddel (xanthaangom)), suiker, witte chocolade 

7% (suiker, cacaoboter, MELKpoeder, emulgator (SOJAlecithine), natuurlijk vanille aroma), kokosolie, 

witte chocolade 2% (suiker, cacaoboter, MELKpoeder, magere MELKpoeder), witte chocolade decoratie 

(suiker, cacaoboter, MELKpoeder, emulgator (SOJAlecithine), weipoeder (MELK), plantaardige vetten 

(kokos, palm), natuurlijk vanille aroma, kleurstof (plantaardige koolstof)), rundergelatine, emulgator 

(mono- en diglyceriden van vetzuren), antioxidant (ascorbinezuur), voedingszuur (natriumcitraten), 

dextrose, Bourbon vanille-extract, kleurstof (annat

Bewaren bij max. -18ºC. Gekoeld ontdooien. Na ontdooien gekoeld bewaren bij 

max. 7 ºC, niet opnieuw invriezen en beperkt houdbaar.



Boermarke WK voetbal mandarijn (12x85g/130ml )

VERPAKKINGSGEGEVENS

CE HE

Verpakkingstype Beker/kuipje CU Doos BX

Hoogte x breedte x diepte (mm) 65,0 mm x 95,0 mm x 95,0 mm 0,1 mm x 0,3 mm x  mm

Netto gewicht (g) 85 g 1020 g

Bruto gewicht (g) 108,0 g 1290,0 g

Aantal CE in HE - 12 1020

PALLETGEGEVENS

Pallettype Euro Pallet (Hout) Euro Pallet (hout)

Hoogte x breedte x diepte (mm) 664 mm x 800 mm x 1200 mm

Netto gewicht (kg) 89,76 kg

Bruto gewicht (kg) 133,52 kg

Aantal HE 88

Aantal lagen 8
Aantal HE per laag 11

Aantal CE 1056

GMO-DECLARATIE

MICROBIOLOGISCHE KENMERKEN

10000196

Entero-bacteriaceae: <10 kve/g

Listeria monocytogenes: afwezig in 25 g

BELASTING

Verpakkingsmateriaal:

Karton 192,0 g

Metaal 0,0 g

Kunststof 78,0 g

Belastingpercentage Laag

Code BTW

WETTELIJKE INFORMATIE

AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie is gebaseerd op verkregen informatie van onze grondstofleveranciers.

Voor zover onze huidige informatie strekt, bevat dit product geen ingrediënten die etikettering vereisen volgens EU Verordening nr. 1829/2003 

en EU Verordening nr. 1830/2003 betreffende genetisch gemodificeerde organismen.

Dit product is conform alle huidige Europese en nationale voedselwetgeving geproduceerd en verpakt.


