
Product informatie
Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
Flex.Bast. Vegan Kroket 18x80gr 1176

150630

Contactadres:

Land van herkomst

Traceerbaarheid: Lotcodering is op dagelijkse basis en de vervaldatum staat vermeld op de verpakking.

Productgegevens:
Stukgewicht: 
Houdbaarheid: dagen

g

EAN: 
Productomschrijving:

Ingrediëntendeclaratie: 

Bewaarvoorschrift:
Opslag advies:

* van biologische oorsprong

365
80

8710555503609

Maximum temperatuur  -18˚C

INGREDIËNTEN: water, tarwebloem, paneermeel (tarwebloem, water, gist, zout), margarine 
(palmolie, water, koolzaadolie, citroensap), soja-eiwit, natuurlijk aroma, gistextract, batter (gedroogde 
glucosestroop, suiker, dextrose, emulgator: E466, zout, tarwemeel, tarwegluten, stabilisator: E450, 
zuurteregelaar: E500), zout, tarwegluten, soja isolaat, zetmeel (maïs, erwt), specerijen, appelextract, 
emulgator (E464, E466), aroma (soja), verdikkingsmiddel (E410, E406), gedroogde ui, glucosestroop, 
kruiden, sojabloem, champignonpoeder (champignonpoeder, maltodextrine), gehydrolyseerd soja-
eiwit, raapolie, stabilisator (E500) 
  

Nederland 

Goodlife Foods Boxtel, Van Oers Snacks B.V. 
Industrieweg 10 
5281 RW Boxtel, Nederland 
NL-810-EG 

Nieuwe notatie: Lotcode = Jddd (laatste cijfer van jaar, dagcode), THT = 28-mm-jjjj 
Oude notatie: Lotcode = 51-4 09:25 106904 (weeknummer-dagnummer tijd 
productieopdrachtnr), THT = maandjaar (AUG2021) 
Koelvers: THT= dd-mm-jj, Lotcode = ddd 

Cilindrisch gevormd product, bedekt met paneermeel 
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Product informatie
Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
Flex.Bast. Vegan Kroket 18x80gr 1176

150630Opslag advies:

Bereidingswijze:

NA ONTDOOIING NIET OPNIEUW INVRIEZEN!

De adviestijden kunnen per apparaat verschillen.

Niet in de verpakking ontdooien.

Bij -18°C (***) ten minste houdbaar tot de aangegeven datum. Vanuit de diepvries 48 uur houdbaar in gekoelde toestand (max.
7°C). 

Frituur:
Oven:
Airfryer:
Koekenpan:
Grill:
Stoomoven:
Magnetron:

Maximum temperatuur  -18˚C

(175°C): Bevroren 7 min. Ontdooid 4 min.
Dit product is niet geschikt voor bereiding in de oven.
Dit product is niet geschikt voor bereiding in de airfryer.
Dit product is niet geschikt voor bereiding in de koekenpan.
Dit product is niet geschikt voor bereiding op de grill.
Dit product is niet geschikt voor bereiding in de stoomoven.
Dit product is niet geschikt voor bereiding in de magnetron
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Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
Flex.Bast. Vegan Kroket 18x80gr 1176

150630

Voedingswaarde: (op basis van berekening)

Voedingswaarde per 100 g onbereid product:

Verpakkingsgegevens:
Aantal producten per eenheid:
Aantal CE per HE:
Nominaal gewicht (g) 
Aantal HE per pallet:
Aantal lagen per pallet:
Aantal HE per laag:
Soort pallet:

* Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

!!!
1440
300
30
10
EUROPALLET HOUT 80 X 120

18

=== Per 100 g === ====== Per portie ====== 
                                                     80 g                     
==================================

Energie kJ 672 538
Energie kcal 161 129
Vetten, waarvan 7.2 5.7
verzadigde vetzuren 3.0 2.4
Koolhydraten, waarvan 18.0 14.4
suikers 0.8 0.6
Eiwitten 5.5 4.4
Zout (als Na x2,5) 1.05 0.84

==================================
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Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
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+/- 20 %10-40g

> 1.25 g

Toleranties (*) Gemiddelde waarde (range)
per 100 g

Tolerantie
Per 100g of in %

Vet

Verzadigde vetzuren

Koolhydraten

Suikers

Vezels

Eiwitten

Zout

<10 g

>40 g
< 4 g
> 4 g
<10 g

10-40g
>40 g
<10 g

10-40g
>40 g
<10 g

10-40g
>40 g
<10 g

10-40g
>40 g

< 1.25 g

+/- 1.5 g

+/- 8 g

+/- 20 %
+/- 0.8 g

+/- 2 g
+/- 20 %
+/- 8 g
+/- 4 g

+/- 40 %
+/- 16 g
+/- 2 g

+/- 20 %
+/- 8 g
+/- 2 g

+/- 20 %
+/- 8 g

+/- 0.375 g
+/- 20 %

(*) Document of EU Commission of December 2012GUIDANCE DOCUMENT FOR COMPETENT AUTHORITIES FORTHE CONTROL OF 
COMPLIANCE WITH EU LEGISLATION ON: Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 
on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European 
Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 
1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and 
Commission Regulation (EC) No 608/2004 and Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling of foodstuffs and 
Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to food supplements 
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Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
Flex.Bast. Vegan Kroket 18x80gr 1176

150630
Microbiologische gegevens:

Waarbij x < m = gewenste waarde
m < x < M = ongewenste doch acceptabele waarde
x > M        = niet gewenste waarde

Metaaldetectie:
De metaaldetectors worden gekalibreerd met kogeltjes van:

Ferro: 
Non Ferro:
RVS:

De kalibratie is een garantie voor de werking van de metaaldetector. De weergegeven waarden
waarop wordt gekalibreerd kan afwijken van de detectiegrenzen in het product.

Specifieke doelmarkt:
Producten zijn geschikt voor

Listeria <100 kve/gr
Salmonella: Afwezig in 25 gr

Halal Nee
Kosjer Nee
Biologisch Nee
Vegetarisch Ja
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Productomschrijving: 

Artikelnummer: 
Flex.Bast. Vegan Kroket 18x80gr 1176
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Dit product is non-GMO en behoeft derhalve geen declaratie conform verordeningen (EU) 1829/2003 en 1830/2003.

Allergeneninformatie:

GMO informatie:

Doorstraling:
Product doorstraald? 

Kwaliteitssystemen:
De productiebedrijven van GoodLife Foods zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen:

- IFS International Food Standard of
- BRC Global Standard for Food Safety

Algemene voorwaarden:
Alle producten van Goodlife Foods voldoen aan de vigerende Europese regelgeving en aan de regelgeving
van het land van herkomst.

"+" = aanwezig volgens receptuur. "-" = afwezig volgens receptuur.
Gluten +
Schaaldieren -
Ei -
Vis -
Pinda -
Soja +
Melk -
Selderij -
Mosterd -
Sesamzaad -
Sulfiet -
Lupine -
Weekdieren -
Noten -

Nee
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