
Ingrediënten declaratie

BACONNUGGETS, varkensvleeshapjes met baconsmaak
Ingrediënten: 32% varkensvlees, TARWEBLOEM water, raapzaadolie, dierlijk vet (varken), gedroogde 
aardappelreepjes, TARWEZETMEEL, zout, TARWEVEZEL, TARWEMEEL, ui, lactose (MELK), suiker, specerijen 
(bevat SELDERIJ), SOJA EIWIT, gehydroliseerd SOJA EIWIT, emulgatoren: E472e- E450- E452, gist, EIPOEDER, 
rookaroma, verdikkingsmiddelen: E412, palmvet, smaakversterkers: E621- E635, aroma, antioxidanten: E316, 
glucose, gistextract, enzymen, kruidenextract.

MINI KIPSTICKS, kip- en kalkoenhapjes
Ingrediënten: pluimveevlees (33% kalkoenvlees, 11% kippenvlees), water, plantaardige oliën (raapzaad, 
zonnebloem), TARWEBLOEM, cornflakes (maïs, zout, MOUT), SOJA EIWIT, dierlijk vet (kip), zetmeel (bevat 
TARWE), gehydroliseerd SOJA EIWIT, MELKBESTANDDELEN, zout, verdikkingsmiddelen: E464- E461- E412, 
voedingsvezel, KIPPENEI EIWIT, smaakversterkers: E621, specerijen, emulgatoren: E450- E452, bindweefsel 
(kip), gemodificeerd zetmeel, gist, aroma (bevat: EI (kip), smaakversterkers: E621- E631- E627, 
verdikkingsmiddelen: E414), glucosestroop.

MINI BAMIBALLETJES, bamihapjes
Ingrediënten: 54% gekookte mie (water, TARWEGRIES), water, TARWEBLOEM, gedroogde groenten (ui, 
aardappel, prei, rode peper, wortel, rode paprika, tomaat, kool, knoflook), suiker, zout,  TARWEZETMEEL, 
gemodificeerd zetmeel, gedroogde glucosestroop, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm, 
zonnebloem), sojasaus (water, SOJABONEN, TARWE, zout, maltodextrine), SOJABLOEM, specerijen, aroma, 
gistextract, gelatine, azijn, kleurstoffen: E150d- E160b, stabilisatoren: E412- E461- E466- E415, gehard 
palmvet, gist, glucose, geleermiddelen: E450- E401- E516, smaakversterkers: E621, voedingszuren: E330, 
glucosestroop (bevat TARWE), MELKEIWIT. 

KIPNUGGETS, kip- en kalkoenvleeshapjes
Ingrediënten: pluimveevlees (32% kalkoenvlees, 11% kippenvlees), water, bloem (TARWE, maïs, rijst), 
raapzaadolie, dierlijk vet (kip), SOJA EIWIT, zetmeel (bevat TARWE), gehydroliseerd SOJA EIWIT, 
MELKBESTANDDELEN, zout, voedingsvezel, specerijen, verdikkingsmiddelen: E464- E461, smaakversterkers: 
E621, gist, emulgatoren: E450- E452, bindweefsel (kip), gemodificeerd zetmeel, suiker, aroma (bevat: EI 
(kip), smaakversterkers: E621- E631- E627, verdikkingsmiddelen: E414), TARWEGLUTEN, glucosestroop, EI 
(kip), stabilisatoren: E466- E500.

PARTYBALLETJES, rundvleesgehaktballetjes
Ingrediënten: 28% rundvlees, 27% kipseparatorvlees, water, TARWEMEEL, gehydroliseerd SOJA EIWIT, dierlijk 
vet (rund), bindweefsel (rund), gedroogde groenten (ui, prei, wortel, rode paprika), SOJA EIWIT, zout, 
zetmeel (bevat TARWE), TARWEVEZEL, specerijen, verdikkingsmiddelen: E412- E407a, stabilisatoren: E451, 
smaakversterkers: E621- E631, MELKEIWIT, glucose, gist, suiker, voedingszuren: E270- E327, palmvet, aroma, 
maltodextrine. 

MINI NASIHAPJES, mini nasisnacks
Ingrediënten: 59% gekookte rijst, TARWEBLOEM, water, plantaardige oliën (gedeeltelijk geharde palm, 
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zonnebloem), suiker, ui, gemodificeerd zetmeel, TARWEZETMEEL, gedroogde groenten (prei, wortel, rode 
paprika, paprika, knoflook), zout, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA, TARWE, maïs), sojasaus (water, 
SOJABONEN, zout, TARWE), gehard palmvet, SOJABLOEM, smaakversterkers: E621, gistextract, kruiden en 
specerijen (bevat SELDERIJ), aroma, gedroogde glucosestroop (bevat TARWE), gist, azijn, kleurstoffen: 
E150d- E100, stabilisatoren: E466- E412, MELKBESTANDDELEN.

KAASPUCKIES, kaashapjes
Ingrediënten: 50% smeltkaas (46% KAAS, water, 15% Gouda KAAS, boter (MELK), zetmeel, MELKEIWIT, 
smeltzouten: E452- E339, gemodificeerd zetmeel, zout, aroma, kleurstoffen: E160a- E160c), water, 
TARWEBLOEM,  TARWEMEEL, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), zout, rijsmiddelen: E450- 
E500, glucose (TARWE), specerijen, gist, suiker, kleurstoffen: E160c.

HAIFONGBALLETJES, varkensvlees snackballetjes
Ingrediënten: 25% varkensvlees, water, TARWEBLOEM dierlijk vet (varken), 5% kipseparatorvlees, meel 
(TARWE, maïs, ROGGE), TARWEZETMEEL, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), SOJA EIWIT, 
zout, gedroogde groenten (ui, paprika), MELKBESTANDDELEN, kruiden en specerijen, dierlijk eiwit (varken), 
voedingsvezel (TARWE), emulgatoren: E450- E452, aroma, verdikkingsmiddelen: E412, gist, smaakversterkers: 
E621, rijsmiddelen: E500, antioxidanten: E301.

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

Voedingswaarde (Product) per: 100 g portie ( g) RI*/GDA

energie (kJ) 1064 kJ  kJ

energie (kcal) 254 kcal  kcal

vet totaal 13,1 g  g

  vet verzadigd 4,2 g  g

koolhydraten totaal 23,4 g  g

  waarvan suikers 2,4 g  g

eiwit totaal 9,8 g  g

zout 1,9 g  g

voedingswaarde is het gemiddelde van de 8 hapjes samen
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Logistiek

Soort Afmetingen lxbxh in mm EAN Artikelnummer

CE doos 369x241x82 8711184060200 6020

Aantal Netto Inhoud Netto Gewicht Bruto Gewicht Uitlek Gewicht

CE 96x20g 1920g e

EG nummer: 304

Intrastatnummer: 

ontvangst klant: diepvries -18ºC, 4 maanden

Bewaarconditie

Conserveringsmethode: Diepvries

(Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten, O = onbekend)

tarwe M

rogge M

gerst M

haver Z

spelt Z

khorasantarwe Z

gluten M

schaaldieren Z

ei M

vis Z

pinda's Z

soja M

melk M

lactose M

amandelen Z

hazelnoten Z

walnoten Z

cashewnoten Z

pecannoten Z

paranoten Z

pistachenoten Z

macadamianoten Z

noten Z

selderij M

mosterd Z

sesam Z

sulfiet (E220 - E228) Z

lupine Z

weekdieren Z

cacao Z

glutamaat (E620 - E625) M

kippenvlees M

koriander M

mais M

peulvruchten M

rundvlees M

varkensvlees M

wortel M

Allergenen

Specificatie is het laatste gecontroleerd/gewijzigd op donderdag 2 oktober 2014
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