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Art. Nr.

376

1.  LEVERANCIERSGEGEVENS
NAAM PITTAMAN bvba
Erkenningsnummer B 985
Contactpersonen commercieel : Bruno Meyer

productie : Bram Meyer
kwaliteit : Jef Wouters

2. PRODUCTGEGEVENS
Productnaam:
Ingrediëntenlijst:

3. NUTRITIONELE WAARDE (/100g)
E

Kjoule Kcal Vet Verzadigd 
vet Koolhydraten Suikers Voedings-

vezel Eiwitten Zout

1.312,4 315,5 25,6 10,0 8,0 1,3 0,2 14,8 2,4

4. BEWAARVOORSCHRIFTEN

 -18°C

5412508110559 AUTHENTIC KEBAB 10 zakken x 1 kg 5412508110528

AUTHENTIC KEBAB

73% kippenseparatorvlees, rundsvet, paneermeel (TARWEbloem, zout, gist), kruidenmix (zout, specerijen (MOSTERD), 
smaakversterker:E621, stabilisator:E450, maltodextrine, plantaardig eiwit(mais), specerijextract, aroma, rookaroma, 
zonnebloemolie), marinade (zuurteregelaars: E331 en E500, bewaarmiddel:E262, zout, glucosestroop, voedingsvezel, 
zetmeel, dextrose), bindmiddel (gefraktioneerd erwtenproduct, gemodificeerd zetmeel, erwtenmeel), suiker, aroma

gluten (tarwe), mosterd

Bewaarcondities
Houdbaarheidstermijn
Transportcondities

Conform EU verordening 1169/2011 van het Europees parlement en de raad van 25 Oktober 2011

NUTRISCORE

Allergenen

Verhitten voor  gebruik mogelijk.  * Bij gebruik zonder voorafgaande verhitting is het product, 
na ontdooiing, nog 72 uur houdbaar

SPECIFICATIERAPPORT
AUTHENTIC KEBAB

 -18°C, na ontdooien niet terug invriezen
 12 maanden na productiedatum *

Gebruiksinstructies

ProductnaamEAN-code doos
EAN-code pak, 

tray of zakVerpakking
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5. MICROBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN
Productie THT

Totaal aëroob psychotroof kiemgetal <104 <105

Melkzuurbacteriën <105 <107

E.Coli <100 <5*103

Staphylococcus aureus <100 <103

<100 * <100 *
afwezig afwezig

* Na ontdooien nog max 72 u houdbaar

6. AANWEZIGHEID  GGO’S

7. VERPAKKING & ETIKETTERING

8. LOGISTIEKE GEGEVENS

AUTHENTIC KEBAB

inhoud / doos 10 x 1 kg
kg / doos 10 kg
doos / laag 6

afmeting pak  HxBxD

laag / palet 7
doos / palet 42

400x400x260
260x200x80

afmeting doos  HxBxD

Productnaam
Verpakking 10 zakken x 1 kg
EAN-code pak, tray of zak 5412508110528

Art. Nr. 376
EAN-code doos 5412508110559

Op grond van schriftelijke verklaringen van leveranciers van zowel grondstoffen als hulpstoffen, verklaart  PITTAMAN 
bvba dat dit product niet is geproduceerd met genetisch gemodificeerde grond- of hulpstoffen, waarbij de wettelijke 
drempelwaarde van 0,9% van onvoorziene of technisch niet te voorziene kruisbesmetting werd overschreden. Voor dit 
product geldt bijgevolg geen etiketteringverplichting wat betreft de GGO’s.

Verpakkingsmaterialen in overeenstemming met VO (EU) 1935/2004 en met VO (EU) 10/2011 betreffende materialen en 
voorwerpen in kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen 
Etiketinfo: productomschrijving, lotnummer, productie (invries)datum, THT, erkenningsnummer, gewicht per eenheid, etc.

    Parameter

Lysteria Monocytogenes in 25 g
Salmonella in 25 g

Deze productspecificatie is naar best vermogen samengesteld op basis van gegevens die beschikbaar zijn op datum van opstellen van
het document. Deze gegevens zijn gebonden aan productieprocessen, leveranciersdeclaraties, literatuur en grondstofspecificaties.
Productaansprakelijkheid beperkt zich tot wettelijke aansprakelijkheid. De specificatie is dan ook louter informatief en kan geenszins als
tegenstelbare garantie worden aangewend.


