
11017 Groentekroket 1680g 
Laan 

  

De Laan Groentekroket is royaal gevuld met diverse verse
groenten. Een heerlijke kleurrijke zachte ragout vol van
smaak. De perfecte kroket voor iemand die geen vlees eet,
maar toch wil genieten van een hartige snack.

EAN: 8712512110178 (HE) Artikelnummer: 11017
TM: NL

Omschrijving

Laan Groentekroketten 21 x 80 gram
Een bijzondere kroket, gemaakt van een ragout van verschillende groenten. Een prima alternatief voor een vleeskroket.

Certificaten

RSPO Supply Chain: RSPO SG. Certificaat nummer: CU RSPO SCC‐845968.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 
Land van productie: Nederland 

Wettelijke naam: Diepgevroren vegetarische groentekroketten, diepvries

Ingrediënten

water, tarwebloem, 21% groenten (paprika (rood, groen), champignons, wortel, bloemkool, ui, peterselie), volle melk
concentraat, plantaardige oliën (palm, raap), ei eiwit (kip) (scharrel) gehydroliseerd plantaardig eiwit (soja, tarwe), zetmeel
(bevat tarwe), zout, smaakversterkers: E621, lupinemeel, dextrose, kruiden en specerijen, gemodificeerd zetmeel, gist,
verdikkingsmiddelen: E412‐ E466‐ E415, aroma (bevat soja), stabilisatoren: E451‐ E450, gistextract. 

E=een door EU goedgekeurde hulpstof. 
In een fabriek geproduceerd waar ook pinda's worden verwerkt.
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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 ‐

In een fabriek geproduceerd waar ook pinda's worden verwerkt.

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 725 / 173

Vetten 8.5 g

waarvan verzadigde vetzuren 4.5 g

Koolhydraten 19.7 g

waarvan suikers 2.5 g

Vezels 0.7375 g

Eiwitten 4.1 g

Zout 1.3 g

Keurmerken & kenmerken
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Bereidingswijze

Frituren
Frituur 180°C: Ontdooid: 4 min. Bevroren: 6 min. Geadviseerde temperatuur en baktijden niet overschrijden. Voor het beste
resultaat dient u dit product uitsluitend in de koeling te ontdooien.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐18°C 12 maand(en)

Opmerking: Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant verpakking.

ontvangst grossier diepvries ‐18°C 8 maand(en)

Opmerking: THT bij levering

na ontdooien gekoeld 4°C 48 uur

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Producten voor ontdooien niet lostrekken.

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

op THT/TGT

Totaal kiemgetal < 1000000 kve/g

Enterobacteriaceae < 10000 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Listeria monocytogenes < 100 kve/g
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 8712512110178 ‐ 11017 Groentekroket 1680g

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam 11017 Groentekroket 1680g

Korte naam

EAN 8712512110178

Artikelnummer fabrikant 11017

Intrastat‐code 19019091

EG‐nummer NL 476 EG NL 266 EG NL 231 EG

Verpakking (LxBxH) doos (349mm x 242mm x 37mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 1680 g

Netto gewicht 1680 g

Bruto gewicht 1804 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 21 x 80 g

Aantal porties in verpakking 21

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet ( x x )

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 270

Dozen per laag 9

Aantal lagen op pallet 30
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐08‐30 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

v1.5.2 prodpp115475dl2ly1ln1

Contactgegevens

LAAN Snacks
Postbus 241, 3960 BE Wijk bij Duurstede (NL)

Klantenservice
www.laansnacks.nl
www.laansnacks.nl
+31(0)343596666
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