
artikelnummer 148580

artikelnaam FRIKANDEL CLASSIC 1959 40x100G BECKERS

PRODUCTINFORMATIE

Stuks per eenheid 40

CE per VE 1

gewicht nominaal (g) 4000

EAN code 8710555485802

aantal per pallet 208

aantal per laag 16

aantal lagen 13

soort pallet Euro

stukgewicht (in g) 100

houdbaarheid bij -18°C 9 maanden

Productbeschrijving Vleesprodukt van sterk verkleind vlees zonder huid in de vorm van een worst. 

Lengte gemid. 185 mm (+ 5mm / -14mm), diameter 2 - 2,5 cm.

Het ongebakken produkt heeft een lichtbruin, grauw uiterlijk. Het produkt bevat 

gepronoceerde kruiden en heeft een stevige beet.

Product- bewaaradvies Bij -18°C tenminste houdbaar tot de aangegeven datum. 

Houdbaarheid vanuit diepvries: 48 uur in gekoelde toestand (max 7°C). 

Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.

Product - bereidingswijze Frituur 175°C: - diepgevroren 4,5 min.

                       - ontdooid:3 min.

Ingrediëntenlijst op label 38% kipseparatorvlees, 20% varkensvlees, 13% rundvlees, water, paneermeel (tarwe), uien, 3% 

varkensspek, rundvet, zout, kruiden, specerijen, dextrose, kaliumchloride, antioxidant: E316, 

voedingszuur: E331, stabilisatoren: E450, E451; soja-eiwit

Productinformatie

Bedrijfsinformatie:

Consumenten eenheid (CE)Handels eenheid (HE)

Logistieke informatie

Izico Nederland B.V.

Minervum 7035

PO Box 5776

4801 ED Breda

Tel: +31 (0)76 578 4 800

Fax: +31 (0)76 578 4 810

Website: www.izicosnacks.com

Land van herkomst: België

Naspeurbaarheid lotcodering op dagbasis is vermeld op de verpakking.

 ToelichAng lotcodering: LYXXX (waarbij Y = laatste cijfer van het jaar, XXX = 

dag van het jaar) 

Page 1 of 3Uitgegeven door : Kathleen ClauwersRevisie datum: 14-12-2016

De informatie die dit document bevat is naar ons beste weten geldig en correct. Echter geen enkele waarborg of garantie kan afgeleid worden uit de 

informatie die dit document bevat.

Dit document is geldig zonder handtekening



artikelnummer 148580

artikelnaam FRIKANDEL CLASSIC 1959 40x100G BECKERS

PRODUCTINFORMATIE

kJ 1034

Kcal 249

Vet  18,9

waarvan verzadigd 6,4

Koolhydraten  6,9

waarvan suikers 1

Voedingsvezel 0,8

Eiwit   12,4

Zout 1,56

1034

249

18,9

6,4

6,9

1,0

0,8

12,4

1,56

12,5%

27,0%

32,0%

2,7%

1,1%

3,2%

24,8%

26,0%

Totaal kiemgetal kve/g < 100 000

Entero's kve/g < 1 000

Schimmels / gisten kve/g < 100

Staph Aureus kve/g < 100

Listeria Monocytogenes kve/g afw. in 1g

Salmonella 

Cl Perfringens kve/g < 100

 Campylobacter

< 1 000 000

< 1 000

< 1 000

afw. in 0,01g

afw in 25 g

< 10 000

afw in 25 g

Gemiddelde voedingswaarde :

per 100g  per stuk GDA per stuk

Microbiologie :

(m)/g (M)/g

  Waarbij

x < m        = gewenste waarde

m < x < M = ongewenste doch acceptabele waarde

x > M        = niet gewenste waarde

Methoden

Gegevens zijn gebaseerd op analyses van externe labo’s geaccrediteerd voor deze analyses.

 

Toleranties (*) Gemiddelde waarde 

(range)per 100 g 

Tolerantie per 100g 

of in % 

Vet 10-40g +/- 20 % 

Verzadigde vetzuren 
< 4 g 

> 4 g 

+/- 0.8g 

+/- 20% 

Koolhydraten 
<10 g 

10-40g 

+/- 2g 

+/- 20 % 

Suikers <10 g +/- 4g 

Vezels <10 g +/- 2g 

Eiwitten 10-40g +/- 20 % 

Zout > 1,25 g +/- 20% 

 
Toleranties (*) 
Document of EU Commission of December 2012 
 

GUIDANCE 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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gluten +

schaaldieren -
eieren -
vis -
aardnoten -
soja +
melk -
schaalvruchten -
selderij -
mosterd -
sesamzaad -
zwaveldioxide / sulfiet -
lupine -
 weekdieren -

GMO IP - identity preserved

Ferro (mm) 3
Non- Ferro (mm) 4
RVS (mm) 5

Doorstraling - product ? Nee

Doorstraling  - ingrediënten (ja, welke ?) Nee

Halal Nee
Kosher Nee

Biologisch Nee
Vegetarisch Nee

Allergenen :

GMO :

Specifieke doelmarkt :

Metaaldetectie :

Diverse :

Alle producten van Izico Snacks voldoen aan de vigerende Europese regelgeving en aan de regelgeving van het land 

van herkomst

Algemene voorwaarden :

In deze fabriek worden ook producten bereid met gluten en soja

De kalibratie is een garantie voor de werking van de metaaldetector. De 

weergegeven waarden waarop wordt gekalibreerd kunnen afwijken van 

de detectiegrenzen in het product.
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