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1 ) ALGEMENE PRODUCTGEGEVENS 
 
 

 PRODUCTNAAM :  macarons pistache, framboos, karamel, chocolade & vanille  
 

 PRODUCTOMSCHRIJVING :   assortiment van macarons met amandelen gevuld met een pistache vulling, 

een framboos vulling, een karamel vulling, een chocolade vulling of een vanille vulling 
 

 INGREDIENTEN : 

Suiker, amandelen 16%, eiwit, boter (melk), witte chocolade [suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator 

(soja lecithine), natuurlijk vanille aroma], water, framboos 3,6%, glucosestroop, chocolade 1,9 % [cacaomassa, 

suiker, magere cacaopoeder, emulgator (soja lecithine), natuurlijk vanille aroma], melkchocolade [suiker, 

cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, cacaomassa, emulgator (soja lecithine), paprika extract, 

natuurlijk vanille aroma], zetmeel, gezouten boter karamel 0,7% [glucose-fructose stroop, gezoete 

gecondenseerde melk (gecondenseerde melk, suiker), gezouten boter (boter, zout), suiker, water, zout], 

plantaardige oliën en vetten (kokos, zonnebloem), pistachenoten 0,2 %, mager cacaopoeder, gekarameliseerd 

suiker 0,2%, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, polyglycerolesters van vetzuren, soja lecithine), 

hazelnoten, natuurlijke aroma's, geleermiddel (pectine), voedingszuren (citroenzuur, natriumcitraat), Bourbon 

vanille extract, kleurstoffen (beta-carotene, karmijn, kopercomplexen van chlorofylinen), zout, gemalen Bourbon 

vanillestokjes.  

Bevat noten, eieren, melk en soja. Kan gluten, aardnoten en andere noten bevatten.   
 

 HOUDBAARHEIDSTERMIJN : 15 maanden na productie bij -18 °C 
 
 
 

2) PRODUCTKENMERKEN 
 
 

 FYSISCHE KENMERKEN: 

Parameter Norm 

Afmetingen 

   diameter 

Stukgewicht 

 

38 mm  5 

11 g +/- 3 
 
 
 

 CHEMISCHE KENMERKEN 

Parameter Norm 
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Afwezigheid van toxische producten: conform de geldende Europese wetgeving 

Afwezigheid van vreemde voorwerpen 
 

 

 ORGANOLEPTISCHE KENMERKEN 
 

Uitzicht :  twee ronde gladde koekjes met een onregelmatige randjes met daartussen een vulling  

Kleur : afhankelijk van type: roze met een roze vulling – groen met een groene vulling – donker bruin met een 

bruine vulling – licht bruin met een bruine vulling – beige met een bleke vulling 

Geur : typische geur van een macaron met amandelen en frambozen vulling – amandelen en pistachevulling –

amandelen en een chocolade vulling – amandelen en een karamel vulling – amandelen en een vanille vulling  

Smaak : typische smaak van een macaron met amandelen en frambozen– amandelen en pistache – amandelen en 

een chocolade vulling – amandelen en een karamel gezouten boter vulling – amandelen en een vanille vulling 

  

 MICROBIOLOGISCHE KENMERKEN 
  
Totaal kiemgetal < 10000 / g 

E-coli < 100 / g  

Staphylococcus aureus < 1000 / g 

Schimmels < 1000 / g 

Gisten  < 1000 / g 

Salmonella Afwezig / 25 g 

Listeria monocytogenes Afwezig / 25 g 
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3) ALLERGENEN 
   

 Aanwezig als 

ingrediënt 

Kruiscontaminatie 

mogelijk?  

Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) - + 

Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren - - 

Eieren en producten op basis van eieren + + 

Vis en producten op basis van vis - - 

Aardnoten en producten op basis van aardnoten - + 

Soja en producten op basis van soja + + 

Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) + + 

Noten + + 

      Amandelen  + + 

      Hazelnoten + + 

      Walnoten - + 

      Cashewnoten - - 

      Pecannoten - - 

      Paranoten - - 

      Pistachenoten + + 

      Macadamianoten - - 

Selderij en producten op basis van selderij - - 

Mosterd en producten op basis van mosterd - - 

Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad - - 

Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg 
of 10 mg/l uitgedrukt als totaalgehalte aan SO2 

- - 

Lupine en producten op basis van lupine - - 

Weekdieren en producten op basis van weekdieren - - 
 

 GESCHIKT VOOR    :        Vegetariërs      Nee 
                                               Veganisten    Nee 
                                                Kosher : Nee 
    

INFORMATIE OVER GENETISCH GEMANIPULEERDE GRONDSTOFFEN / ADDITIEVEN / 

HULPMIDDELEN 
 
Het product is conform de Europese reglementering 1829/2000 en 1830/2000 en vereist geen extra vermelding 

in verband met genetisch gemodificeerde organismen. 
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 INFORMATIE OVER INGREDIENTEN DIE GEIONISEERD OF BESTRAALD ZIJN: 
 

Het product en zijn ingrediënten hebben geen behandeling met ionisatie of bestraling ondergaan 
 
 
 
 

 

4) VERPAKKINGSVORM 
  
Blisters in een zak, verpakt in een omkarton.  

  
5) BEWAARCONDITIES IN GESLOTEN VERPAKKING 
 
 

 
 

 

Te bewaren bij – 18°C. Eens ontdooid, in de koelkast bewaren (max 7 °C) en binnen de 5 dagen consumeren. 

    
 
 

6) NUTRITIONELE WAARDEN 
  
 EUROPESE NUTRITIONELE WAARDEN (gemiddelde waarden) 

  
Parameter Per 100 g product 

  Energie  

          kJ 1900 

          kcal 454 

Vetten (g) 22 

       Waarvan verzadigd (g) : 

Koolhydraten  (g)                  

9,1 

55 

       Waarvan suikers (g) : 

Vezels (g) 

54 

2,9 

Eiwitten  (g): 7,5 

Zout (g) 0,15 

 


