MEAT SELECTION Knusper Schnitzel 160 g
Artikelnummer: 5674000
Warenwettelijke omschrijving:

Knapperige schnitzel van verse varkensfricandeau, keukenklaar
bereid met vloeibare kruidenmix, met 25 % knapperige panade,
diepgevroren.

Ingrediënten:

varkensvlees (67 %), TARWEBLOEM, rijstebloem, water,
TARWEZETMEEL, gemodificeerd zetmeel, zout, dextrose,
verdikkingsmiddel (xanthaangom), stabilisator (natriumcitraten),
specerijen, kruidenextracten, gistextract, rijsmiddelen (difosfaten,
natriumcarbonaten), gist

Productomschrijving:

Krokant van buiten, zacht van binnen: malse varkensschnitzel met
een goudbruin, knapperig paneerkorstje. Combineert een
natuurlijke smaak met traditionele handgemaakte uitstraling, rauw.

Staat:
Voedselvorm:
Afmetingen, diepgevroren:
Gewicht per stuk:

rauw
zonder Alcohol, zonder lactosebevattende ingrediënten
ca. (L x B x H)
160 g (±20 g)

EG registratienummer leverancier:

DE  EV 83  EG

EAN – consumenteneenheid:
EAN – handelseenheid:
Intrastatnummer:

0
4001461663304
16024930

Houdbaarheid vanaf productiedatum: 300 dagen
Minimale houdbaarheid bij levering:
120 dagen
Opslagcondities:
transport en opslag bij 18 °C; na ontdooiing niet opnieuw
invriezen
Inhoud handelseenheid:
Talen op Verpakking:

ca. 160 g x ca. 40 stuks = 6,4 kg
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Handelseenheid:

1 x doos (karton), 398 mm x 398 mm x 188 mm, 527 g
1 x binnenzakje (niet bedrukte folie), 400 mm x 400 mm x 800 mm,
30 g
2 x label op doos (papier), 330 mm x 150 mm, 4 g
1 x EAN label (papier), 100 mm x 58 mm, 1 g

Verpakking consumenteneenheid:
Netto gewicht

Bruto gewicht

Per consumenteneenheid

 kg

 kg

Per handelseenheid

6.40 kg

6.966 kg
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MEAT SELECTION Knusper Schnitzel 160 g
Artikelnummer: 5674000
Aantal dozen per laag:
Aantal dozen per pallet:
Bruto gewicht pallet:
Pallethoogte:

6
54
396.164 kg
1842 mm

Bereidingsadvies:

Product bevroren bereiden.Product door en door verhitten. De
bereidingstijd kan per apparaat verschillen
pan: ca. 10 min., voorverhit, bij gematigd vuur, regelmatig keren
Friteuse: 175 °C 3  4 min.

Voedingswaarde: 100 g bevat gemiddeld:
Energie [kJ /kcal]:
Vetten [g]:
waarvan verzadigde vetzuren [g]:
Koolhydraten [g]:
waarvan suikers [g]:
Eiwitten [g]:
Zout (berekend: 2,5 x aandeel Natrium) [g]:
Voedingsvezel [g]:

578 / 137
3.0
1.0
11
1.5
16
1.5
1.0

Microbiologische gegevens:
Ecoli
Enterobactericeae
Salmonella
Totaal kiemgetal

< 500 KVE/g
< 5000 KVE/g
afwezig in 10 g
< 1000000 KVE/g
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MEAT SELECTION Knusper Schnitzel 160 g
Artikelnummer: 5674000
Allergeneninformatie:
Allergenen
Glutenbevattende granen en daaruit afgeleide
producten
Schaaldieren en daaruit afgeleide producten
Ei en daaruit afgeleide producten
Vis en daaruit afgeleide producten
Pinda's en daaruit afgeleide producten
Sojabonen en daaruit afgeleide producten
Melk en daaruit afgeleide producten
Schaalvruchten en daaruit afgeleide producten
Sederij en daaruit afgeleide producten
Mosterd en daaruit afgeleide producten
Sesamzaden en daaruit afgeleide producten
Zwaveldioxide en sulfieten ( >10 mg/kg of 10 mg/l,
als SO2)
Lupine en daaruit afgeleide producten
Weekdieren en daaruit afgeleide producten
Rundvlees
Varkensvlees
Kippenvlees
Maïs
Cacao
Peulvruchten
Glutamaat
Koriander
Wortels
+ = aanwezig /  = niet aanwezig

Bestanddelen
+

tarwezetmeel, tarwebloem















+

+






varkensvlees
maïszetmeel, dextrose van maïs

GVO verklaring:
Het product is niet onderworpen aan een verplichte etikettering in overeenstemming met de EU
verordeningen 1829/2003 / EG en 1830/2003 / EG voor de identificatie en traceerbaarheid van genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.
Het product voldoet in zijn samenstelling en kenmerken aan de in Duitsland en de EU geldende wettelijke
verplichtingen.
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