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Productontwikkelingscode: 

006679         01

Dosering en/of toepassing: 

bekend bij klant

Land van oorsprong: 

Nederland

Statistieknummer: 

21039090

Ingredienten: 

water

groenten

  ui

  paprika (Capsicum annuum L.)

  tomatenpuree

suiker

appelmoes (appelen (90%), suiker, glucose-fructosesiroop, antioxidant: E300, voedingszuur:

 E330)

natuurazijn

zetmeel

  gemodificeerd maiszetmeel

zout

fruit

  abrikozenpulp

kleurstof

  paprika extract E160c

kruiden en specerijen

  peterselie (Petroselinum crispum [Mill.]

  chillies (Capsicum frutescens L.)

conserveermiddel

  natriumbenzoaat: E211.

  kaliumsorbaat: E202.

Doorstraling: 
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Dit product is niet doorstraald en bevat geen doorstraalde ingredienten.

Analytische gegevens: 

Zoutgehalte                   :      2,0 % +/- 1,0

Natriumgehalte                :      853 mg

Sulfietgehalte                :        2 ppm

MSG gehalte                   : Afwezig

PH-waarde                 min :     3,55

                          max :     3,90

Totaal eiwitgehalte           :     0,68 gram

Plantaardig eiwit             :     0,68 gram

Totaal vetgehalte             :     0,13 gram

Meervoudig onverzadigd vet    :     0,01 gram

Totaal koolhydraatgehalte     :    23,09 gram

Disaccharides                 :    16,78 gram

Zetmeel                       :     4,32 gram

Voedingsvezel                 :     0,52 gram

Energetische waarde           :       97 kCal/   407,4 kJ

(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product)

Microbiologische kenmerken: 

Totaal kiemgetal              : <       500.000 KVE/g

Gisten                        : <         1.000 KVE/g

Schimmels                     : <         1.000 KVE/g

Coliformen                    : <         1.000 KVE/g

Entero bacterien              : <           100 KVE/g

Lactobacillus                 : <           100 KVE/g

E. coli                       : <            50 KVE/g

Salmonella                    : Afwezig in 25 gram

Campylobacter                 : Afwezig in 25 gram

Staphylococcus aureus         : <           300 KVE/g

Bacillus cereus               : <            50 KVE/g

Listeria monocytogenes        : <            50 KVE/g
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Waar van toepassing voldoet dit product aan de volgende wettelijke eisen:

Mycotoxines: 

Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19

december 2006 tot vaststelling van de maximum gehalten aan bepaalde verontreini-

gingen in levensmiddelen en de wijzigingen: Verordening (EG) nr. 1126/2007, (EG)

nr. 565/2008, (EG) nr. 629/2008, (EG) nr. 105/2010, (EG) nr. 165/2010

Zware Metalen: 

Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19

december 2006 tot vaststelling van de maximum gehalten aan bepaalde verontreini-

gingen in levensmiddelen en de wijzigingen: Verordening (EG) nr. 1126/2007, (EG)

nr. 565/2008, (EG) nr. 629/2008, (EG) nr. 105/2010, (EG) nr. 165/2010

3-MCPD: 

Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19

december 2006 tot vaststelling van de maximum gehalten aan bepaalde verontreini-

gingen in levensmiddelen en de wijzigingen: Verordening (EG) nr. 1126/2007, (EG)

nr. 565/2008, (EG) nr. 629/2008, (EG) nr. 105/2010, (EG) nr. 165/2010

Dioxinen en PCB's: 

Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19

december 2006 tot vaststelling van de maximum gehalten aan bepaalde verontreini-

gingen in levensmiddelen en de wijzigingen: Verordening (EG) nr. 1126/2007, (EG)

nr. 565/2008, (EG) nr. 629/2008, (EG) nr. 105/2010, (EG) nr. 165/2010

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen: 

Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19

december 2006 tot vaststelling van de maximum gehalten aan bepaalde verontreini-

gingen in levensmiddelen en de wijzigingen: Verordening (EG) nr. 1126/2007, (EG)

nr. 565/2008, (EG) nr. 629/2008, (EG) nr. 105/2010, (EG) nr. 165/2010

GGO-verklaring: 

Dit product noch de gebruikte ingredienten is afkomstig van genetisch gemodificeerde

organismen en is overeenkomstig Reg. EG 1830/2003 en EG 1829/2003 vrij van GGO

etikettering.

Illegale kleurstoffen: 

Dit product bevat geen illegale kleurstoffen.
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Pesticiden: 

Onze producten worden bereid conform de Europese regels betreffende pesticiden.

Reg (EG) no. 396/2005, wijziging (EG) no. 178/2006 en reg. (EC) no. 149/2008.
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Verpakkingsgegevens: 

Voorraadeenheid               : Emmer

Bar-code artikel              : 8713056113700

Merkcode                      : Privat Label Industrie

Colli inhoud                  :        1

Maximumaantal colli per pallet:       60

Type pallet                   : Euro hout

Metaal detectie: 

3,0mm Fe

3,5mm nonFe

4,0mm RVS

Kwaliteitssysteem: 

Sfinc-Jadico Netherlands heeft een kwaliteitssysteem opgezet op basis van de HACCP-principes.

Sfinc-Jadico Netherlands is gecertificeerd volgens BRC-standards en IFS-standards.

Houdbaarheid: 

  360 dagen na productiedatum, mits onder de aanbevolen opslagcondities bewaard.

Opslagcondities: 

Koel, donker en droog in gesloten verpakking bewaren.      *

Na opening beperkt houdbaar in koeling. (max. 7C)
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          ALBA LIJST                                                 -=Afwezig

(indicatie van aan-/afwezigheid van onderstaande allergene stoffen)  +=Aanwezig

____________________________________________________________________________________________________

1.0 Gluten                                                   : -

1.1 Tarwe                                                    : -

1.2 Rogge                                                    : -

1.3 Gerst                                                    : -

1.4 Haver                                                    : -

1.5 Spelt                                                    : -

1.6 Kamut                                                    : -

2.0 Schaaldieren                                             : -

3.0 Ei                                                       : -

4.0 Vis                                                      : -

5.0 Aardnoten (pinda's)                                      : -

6.0 Soja                                                     : -

7.0 Melk                                                     : -

8.0 Noten (schaalvruchten)                                   : -

8.1 Amandelen                                                : -

8.2 Hazelnoten                                               : -

8.3 Walnoten                                                 : -

8.4 Cashewnoten                                              : -

8.5 Pecannoten                                               : -

8.6 Paranoten                                                : -

8.7 Pistachenoten                                            : -

8.8 Macademianoten                                           : -

9.0 Selderij                                                 : -

10.0 Mosterd                                                 : -

11.0 Sesam                                                   : -

12.0 Zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228)                  : +

13.0 Lupine                                                  : -

14.0 Weekdieren                                              : -

20.0 Lactose                                                 : -

21.0 Cacao                                                   : -

22.0 Glutamaat (E620-E625)                                   : -

23.0 Kippenvlees                                             : -

24.0 Koriander                                               : -

25.0 Mais                                                    : +
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26.0 Peulvruchten                                            : -

27.0 Rundvlees                                               : -

28.0 Varkensvlees                                            : -

29.0 Wortel                                                  : -

Warenwettelijke vermelding allergenen: 

Glutenbevattende granen(tarwe/rogge/gerst/haver/spelt/kamut) : Nee

Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren          : Nee

Eieren en producten op basis van eieren                      : Nee

Vis en producten op basis van vis                            : Nee

Aardnoten (pinda) en producten op basis van aardnoten        : Nee

Soja en producten op basis van soja                          : Nee

Melk en producten op basis van melk                          : Nee

Schaalvrucht (noten), producten op basis van schaalvruchten  : Nee

Selderie en producten op basis van selderie                  : Nee

Mosterd en producten op basis van mosterd                    : Nee

Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad                : Nee

Lupine en producten daarvan                                  : Nee

Weekdieren en producten daarvan                              : Nee

azo-kleurstof (E102/E104/E110/E122/E124/E129)                : Nee

Zwaveldioxide/Sulfiet (>10 mg/kg)                            : Nee

    ________________________________________________________________________________________________

       Dit document kan uitsluitend als informatief worden beschouwd.

       Wij verbinden ons geenszins aan eventuele reclamaties m.b.t. de

       door ons verstrekte informatie.

       Dit document is electronisch vervaardigd en derhalve niet ondertekend.
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