Chik'n® Burger 100 g
Artikelnummer: 8524300
Warenwettelijke omschrijving:

Kippenborstvlees, vloeibaar gekruid, gevormd, gepaneerd,
gegaard, diepgevroren.

Ingrediënten:

kippenborst (64 %), cornflakes (maïs, suiker, zout,
GERSTEMOUTEXTRACT), raapolie, water, TARWEBLOEM,
gemodificeerd TARWEZETMEEL, TARWEZETMEEL, zout, gist,
specerijen

Productomschrijving:

Hier komen kipfans op af: sappig en mals, 100% puur kipfilet. Fijn
en heerlijk gekruid kippenvlees in een knapperig korstje. Gegaard,
gekruid.

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

gegaard
halal vlees, zonder Alcohol
ca. (L x B x H)
ca. 100 g

EG registratienummer leverancier:

DE  NI 10186  EG

EAN – consumenteneenheid:
EAN – handelseenheid:
Intrastatnummer:

0
4006743061342
16023219

Houdbaarheid vanaf productiedatum: 360 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. 100 g x 60 stuks = 6,0 kg
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Handelseenheid:

1 x doos (karton), 395 mm x 260 mm x 180 mm, 267 g
1 x binnenzakje (niet bedrukte folie), 630 mm x 0 mm x 450 mm,
25 g
2 x label op doos (papier met coating), 230 mm x 130 mm, 3 g

Verpakking consumenteneenheid:
Netto gewicht

Bruto gewicht

Per consumenteneenheid

 kg

 kg

Per handelseenheid

6.00 kg

6.298 kg

Aantal dozen per laag:
Aantal dozen per pallet:

9
81
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Chik'n® Burger 100 g
Artikelnummer: 8524300
Bruto gewicht pallet:
Pallethoogte:

530.138 kg
1770 mm

Bereidingsadvies:

Product bevroren bereiden. De bereidingstijd kan per apparaat
verschillen.
Merrychef 230V:
1 stuks, 01:35 min.,
250 °C, 30 % ventilatorsnelheid, 100 % magnetronvermogen
4 stuks, 02:20 min.,
250 °C, 20 % ventilatorsnelheid, 100 % magnetronvermogen
Merrychef 380V:
1 stuks, 01:00 min.,
250 °C, 50 % ventilatorsnelheid, 100 % magnetronvermogen
4 stuks, 01:50 min.,
250 °C, 25 % ventilatorsnelheid, 100 % magnetronvermogen
Combisteamer (droge hitte): 210 °C ca. 10:00 min.
Klapgrill: 180 °C ca. 05:30 min.
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]:

884 / 210
8.8
1.3
17
0.4
15
1.5
1.7

Microbiologische gegevens:
Ecoli
Enterobactericeae
Listeria Monocytogenes
S. aureus
Salmonella
Totaal kiemgetal

< 100 KVE/g
< 1000 KVE/g
< 100 KVE/g
< 100 KVE/g
afwezig in 25 g
< 100000 KVE/g
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Chik'n® Burger 100 g
Artikelnummer: 8524300
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
+

gerstenmout extract, tarwezetmeel,
tarwebloem
















+
+






Kippenborst
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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