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Productspecificatie Garnalenkroket Blank 48% 
 
Productgegevens horeca en groothandel: 
 
Naam Product; 
Garnalenkroket Blank 48% 

Gewicht per product: 
65-70 gram 

Verpakt per: 
Garnalenkroket Blank 48% per 35 stuks 
Omdoos per 8 losse verpakkingen á 35 stuks 

Gewicht per verpakking: 
2,275 Kilogram 
18,2 kilogram 

Barcodes: 
Garnalenkroket Blank 48% per 35 stuks 
Omdoos per 8 losse verpakkingen á 35 stuks 

Code:                                    Vertalingen: 
00000000000000____________NL/FR 
00000000000000____________NL/FR 

00000000000000= geen code van toepassing 
 
Houdbaarheids-transport condities Horeca en groothandel: 
Opslagtemperatuur Min. -18 °C 
Transporttemperatuur Min. -18 °C 
T.H.T mits bewaard volgens bewaarvoorschrift 12 maanden na productie  
Minimale T.H.T. bij levering 60 dagen 
Traceerbaarheid Batchnummer jaar/maand/dag 
Ontdooien  Na ontdooiing product niet opnieuw invriezen 
Garnalenkroket Blank 48% verpakkingen per 
pallet: 
4 lagen á 8 omdozen 
32 omdozen per pallet 
256 losse verpakkingen per pallet 
Gewicht per pallet ± 600 kilogram 

 

 
 
Voedingswaarden: 
Energie 685 kJ / 163 kcal 
Vetten 
waarvan verzadigde vetzuren 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren* 
meervoudig onverzadigde vetzuren* 

8.1 g 
5.1 g 
2.2 g 
0.4 g 

Koolhydraten 
waarvan suikers 

13.2 g 
2.7 g 

 Vezels* 0.8 g  
 Eiwitten 9.0 g 
 Zout 0.5 g  
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Ingrediënten NL: 
Ingrediënten: Garnalenbouillon (Water, garnalenkoppen, (bevat selderij)), Noordzee garnalen (48%), 
tarwebloem, margarine (plantaardige oliën en vetten (palm, koolzaad), water, emulgator: E471, 
voedingszuur: E330), room (zetmeel), kippen eigeel, doorhaalmiddel (sojabloem, tarwebloem, 
tarwezetmeel, kippeneiwit, verdikkingsmiddel: E466, E415, E412), gelatine (rund), melk, panko paneermeel 
(tarwebloem), visbouillon (zout, maltodextrine, kabeljauw, gistextract, olijfolie, ui, zetmeel (aardappel, 
erwt), specerijen, aroma's, suiker, geconcentreerd groentesap (bevat selderij), citroensap, geconcentreerd 
champignonsap, zuurteregelaar: E262, E327, voedingszuur: E330, E260, witte wijnextract), erwtenzetmeel, 
peterselie, kruiden en specerijen, zout. 
 

Dikgedrukt=allergeen 
 
Ingrédients FR:  
Ingrédients: Bouillon de crevettes (eau, têtes de crevettes, (contient du céleri)), crevettes de la mer du 
Nord (48%), farine de blé, margarine (huiles végétales et graisses (palme, colza), eau, émulsifiant: E471, 
acide alimentaire: E330), crème (amidon), jaune d’œuf de poulets, pâte (fleur de soja, farine de blé, 
amidon de blé, protéines de poulet, épaississant: E466, E415, E412), gélatine (bovine), lait, chapelure 
panko (farine de blé), bouillon de poisson (sel, maltodextrine, morue, extrait de levure, huile d’olive, 
oignon, amidon (pomme de terre, pois), épices, arômes, sucre, légumes concentrés (contient du céleri) , 
jus de citron, jus de champignon concentré, régulateur d’acidité : E262, E327, acide nutritionnel : E330, 
E260, extrait de vin blanc), amidon de pois, persil, herbes et épices, sel. 

Épais pressé=allergène 
 
Allergenen informatie: 
Allergeen Aanwezig als ingrediënt  Aanwezig binnen het bedrijf 
Eieren Ja Ja 
Gluten bevattende granen Ja Ja 
Lupine Nee Nee 
Melk, inclusief lactose Ja Ja 
Mosterd Nee Ja 
Noten Nee Ja 
Pinda Nee Nee 
Schaaldieren ja Ja 
Selderij Ja Ja 
Sesamzaad Nee Ja 
Soja Ja Ja 
Sulfiet (in hoeveelheden van > 
10mg/kg) 

Nee Ja 

Vis Ja  Ja 
weekdieren Nee Ja 
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Bereidingswijze: 
 
Bereidingsadvies Product bevroren frituren in een voorverwarmde 

frituur op 175° Celcius 
Product; 
Garnalenkroket Blank 48% 

Tijd; 
7,5   minuten 

 
Algemene informatie producent: 
 
Bedrijfsnaam De Ambachterie BV 
Postadres Postbus 63 

4500 AB OOSTBURG 
NL 

Werklocatie Expeditieweg 64-68 
4501 WC Oostburg 

Email info@deambachterie.nl 

Website www.deambachterie.nl  
Telefoonnummer +31- (0)117-440757 
Openingstijden Ma t/m vrij 08.00 uur tot en met 16.30 uur 

Zaterdags en zondags gesloten 
EG nummer 
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