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Van Oordt fruitbeleg aardbei cup 80x15g e
Van Oordt
fruitbeleg aardbei in handige portieverpakking
EAN: 8710348448090 (HE) Artikelnummer: 60109257 TM: NL

Basisgegevens
Productnaam

fruitbeleg aardbei cup 15g

Wettelijke naam

fruitbeleg aardbei

Functionele naam

fruitbeleg aardbei

Variant
Merk

Van Oordt

Targetmarket

NL

Het verhaal
Van Oordt fruitbeleg aardbei in cup is verkrijgbaar in een tray à 80 stuks. Eén cupje bevat 15 gram fruitbeleg aardbei, precies voldoende voor een
boterham. Hygiënisch en kostenefficiënt. Met van Oordt broodbeleg heeft u de zekerheid van een breed assortiment van uitstekende kwaliteit.
Een heerlijke smaak en een betaalbare prijs gaan prima samen op brood. Maak uw keus uit maar liefst 14 varianten zoet broodbeleg. 5
verschillende smaken fruitbeleg, chocolade- en hazelnootpasta, pindakaas, honing, stroop en hagelslag in diverse smaken. En omdat de kwaliteit
van ons broodbeleg gezien mag worden, neemt u er meteen die handige stapelbare display bij voor de ideale presentatie op de counter of het
buffet! Met de portieverpakkingen van Van Oordt kiest u voor: hygiëne, minder verspilling, tijdbesparing, perfecte dosering en gebruiksklaarheid.

Ingrediënten
fruitbeleg aardbei (glucose-fructosestroop, 33% aardbeien, suiker, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur), wortel - en zwarte
besconcentraat, conserveermiddel (E202))
E = door de EU goedgekeurde hulpstof
Dit product kan sporen van noten en pinda's bevatten.

Herkomst
Land van herkomst
Land van productie
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Voedingswaarde
Product
Per 100 (g)

Per portie (15 g)

Energie

± 1107 kJ

166 kJ

Energie

± 261 kcal

39 kcal

Vetten

± 0.1 g

0g

Waarvan verzadigde vetzuren

±0g

0g

Koolhydraten

± 64 g

9.6 g

Waarvan suikers

± 64 g

9.6 g

Vezels

± 0.7 g

0.1 g

Eiwitten

± 0.2 g

0g

Zout

±0g

0g

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen
glutenbevattende granen

Z

amandelen

Z

tarwe

Z

hazelnoten

K

rogge

Z

walnoten

Z

gerst

Z

cashewnoten

Z

haver

Z

pecannoten

Z

spelt

Z

paranoten

Z

khorasantarwe

Z

pistachenoten

Z

schaaldieren

Z

macadamianoten

Z

ei

Z

selderij

Z

vis

Z

mosterd

Z

pinda's

K

sesam

Z

soja

Z

sulfiet (E220 - E228)

Z

melk

Z

lupine

Z

noten

K

weekdieren

Z
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Bewaarcondities
Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

af productie

droog

15°C - 25°C

18 maand(en)

droog

15°C - 25°C

8 maand(en)

Opmerking:
ontvangst grossier
Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode

n.v.t.

Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket
Type houdbaarheidsdatum
Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze
Geen bereiding noodzakelijk

Sensorische kenmerken
Kleur

Licht rood

Smaak

Zoet, aardbei

Consistentie

Gelei

Geur

Aardbei

Microbiologische sets
op THT/TGT
Totaal kiemgetal

< 1000

kve/g

Gisten en schimmels

< 100

kve/g

Salmonella

Afwezig in 0

kve/g

Enterobacteriaceae

< 10

kve/g

Links
(Productpagina)
(Productpagina)

Logistiek
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Logistieke hiërarchie
Handelseenheid - 8710348448090 - Van Oordt fruitbeleg aardbei cup 80x15g e
Pallet - Van Oordt fruitbeleg aardbei cup 80x15g e

Logistieke details
Handelseenheid
Artikelnaam

Van Oordt fruitbeleg aardbei cup 80x15g e

Korte naam
EAN

8710348448090

Artikelnummer fabrikant

60109257

Intrastat-code

20079933

EG-nummer
Verpakking (LxBxH)

tray (43mm x 246mm x 403mm)

E-teken

Ja

Netto inhoud

1200 g

Netto gewicht

1200 g

Bruto gewicht

1434 g

Uitlekgewicht
Aantal stuks x gewicht per stuk

80 x 15 g

Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Pallet
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH)

euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1410mm)

Netto gewicht
Bruto gewicht
Aantal kleinere eenheden op deze pallet

270

Dozen per laag

9

Aantal lagen op pallet

30

Contactgegevens
Van Oordt The Portion Company B.V.
L.J. Costerstraat 12 - 3261 LH Oud-Beijerland
Klantenservice
www.portieverpakkingen.nl/contactgegevens
sales@oordt.com
0186-630611

Specificatie laatst gewijzigd op 2021-03-17 door de producent.
Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
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