
Ingrediënten declaratie

46% varkensvlees, tarwebloem, paneermeel [bevat tarwe], water, zout, 3% Spaanse peper, tarwezetmeel, 
suiker, kleurstof [E102, E122, annatto, paprika-extract], rijsmiddel [E500], wortelvezel, azijn, plantaardige 
vezel, specerijen, gistextract, stabilisator [E464], zonnebloemolie, zuurteregelaar [E575], [gemodificeerd] 
zetmeel, verdikkingsmiddel [xanthaangom].

rijsmiddel

varkensvlees - 46% 

tarwebloem

paneermeel [bevat tarwe]

water

zout

Spaanse peper - 3% 

tarwezetmeel

suiker

kleurstof [E102, E122, annatto, paprika-extract]

rijsmiddel [E500]

wortelvezel

azijn

plantaardige vezel

specerijen

gistextract

stabilisator [E464]

zonnebloemolie

zuurteregelaar [E575]

[gemodificeerd] zetmeel

verdikkingsmiddel [xanthaangom]

Ingrediënten in tabel

GMO Vrij: Ja    Doorstraald: Nee

VlamPijpen

8711103301407430140

(Topking VlamPijpen®)
Krokante rol met gebraden heet gekruide vleesvulling

Krokante rol met gebraden heetgekruide vleesvulling; 12 st.

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

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

tarwe M

rogge Z

gerst Z

haver Z

spelt Z

khorasantarwe Z

gluten M

schaaldieren Z

ei Z

vis Z

pinda's Z

soja Z

melk Z

lactose Z

amandelen Z

hazelnoten Z

walnoten Z

cashewnoten Z

pecannoten Z

paranoten Z

pistachenoten Z

macadamianoten Z

noten Z

selderij Z

mosterd Z

sesam Z

sulfiet (E220 - E228) Z

lupine Z

weekdieren Z

cacao Z

glutamaat (E620 - E625) Z

kippenvlees Z

koriander M

mais Z

peulvruchten M

rundvlees Z

varkensvlees M

wortel M

Allergenen

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

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

energie (kJ) 940 kJ 940 kJ 11%

energie (kcal) 224 kcal 224 kcal 11%

vet totaal 8,8 g 8,8 g 13%

  vet verzadigd 2,8 g 2,8 g 14%

koolhydraten totaal 27,5 g 27,5 g 11%

  waarvan suikers 1,9 g 1,9 g 2%

eiwit totaal 8,2 g 8,2 g 16%

zout 1,6 g 1,6 g 27%

Bereidingswijze

Frituren Instructie Niet al te grote hoeveelheden tegelijk frituren

Uit de diepvries 6 minuten in vet of olie van 180°C frituren

Klaar wanneer de flens donker gekleurd is

Waarschuwing

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens.
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Logistiek

Soort Afmetingen lxbxh in mm EAN Artikelnummer

CE doosje 80x205x190 8711103301407 430140

HE doos 585x198x133 8711103201400

Aantal Netto Inhoud Netto Gewicht Bruto Gewicht Uitlek Gewicht

CE 12x100g 1200g 1200g 1334g

HE 7x1200g 9400g

EG nummer: NL456

Intrastatnummer: 16024930

af productie: diepvries -18ºC, 12 maanden

na ontdooien: gekoeld 4ºC, 48 uur

Bewaarconditie Na ontdooiing niet opnieuw invriezen

Conserveringsmethode: Diepvries

Specificatie is het laatste gecontroleerd/gewijzigd op dinsdag 2 september 2014

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens.
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