
Artikelspecificatie
Artikelnummer: 18070000

Artikelnaam: 80149 MAPLE PECAN PLAIT 95G

Datum geactiveerd: 7/10/2009

Omschrijving
Voorgerezen en diepgevroren Deens gebak.

Ingrediënten
Tarwebloem, water, plantaardige olie,  suiker, pecannoten (4%), gepasteuriseerd eigeel, gist, ahornsiroop (1%),
verdikkingsmiddel: E401, E440, Emulgator: E471, E472e, zout, stroop, gemodificeerd zetmeel, dextrose,  weipoeder, aroma,
magere melkpoeder, kleurstof: E160a, E170, stabilisator: E404, E450, E339, meelverbeteraar: E300, vitamine A. Siroop:
siroop, aroma. Bevat: gluten, ei, melk, noten.

Fysische eigenschappen

Eenheid Doel Minimum Maximum
Gewicht g 95,0 91,5 111,0
Lengte cm 13,0 11,5 14,5
Breedte cm 7,5 6,5 8,5
Hoogte cm 3,5 2,5 5,0

Microbiologische eigenschappen
Staphylococcus aureus/g < 100
Listeria/g < 100
Salmonella/25g Afwezig
Bacillus cereus/g < 100
Coliformen/g < 5000

Organoleptisch
Zoete, Deense ontbijtkoek met ahornvulling en getopped met pecannoten.

Nutritionele waarden
Energie (kJ) 1.940,0 kJ/100g
Energie (kcal) 470,0 kcal/100g
Eiwit 7,0 g/100g
Koolhydraten 42,0 g/100g
Vet 30,0 g/100g

Allergenen
Gluten +
Noten +
Pinda's -
Melk +
Ei +
Soja -
Sesamzaad -
Sulfiet (E220 t/m E227) + concentratie? -
Selderij -
Mosterd -
Visbestanddelen -
Schaal- en schelpdieren -
Weekdieren -
Lupine -

(+ = aanwezig ; - = afwezig ; ? = kruiscontaminatie)

Bovenstaande gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkele voorwaarden gereproduceerd worden. Zij zijn
onderhevig aan wijzigingen en zijn derhalve niet bindend. Een actuele versie is verkrijgbaar op aanvraag.
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Opslag en distributiecondities
- Ononderbroken bij -18°C of kouder
- Niet herinvriesen na ontdooien
- Nooit paletten op elkaar stapelen
- Plastiek zak goed gesloten houden
- Houdbaarheid na productiedatum: 11 Maanden
- Vervaldatum (mm/jjjj) vermeld op etiket (zie hieronder)

Verpakkingspecificaties
Primaire verpakking : 
 Type zak : HDPE-zak    
 Aantal stuks per zak : 12

Secundaire verpakking : 
 Doos : Lengte: 400 mm - Breedte: 300 mm - Hoogte: 136 mm
 Brutogewicht doos : 5360 g
 Nettogewicht doos : 4860 g
 Aantal zakken in een doos : 4
 Aantal stuks per doos : 48
 EAN code : 05701536801493
 Aantal etiketlabels op een doos : 1

Pallettisatie : 
 Type pallet : Europallet       
 Brutogewicht pallet : 536,23 kg
 Nettogewicht pallet : 466,56 kg
 Aantal lagen per pallet : 12
 Aantal dozen per pallet : 96
 Pallethoogte : 1,65 m
 Aantal etiketlabels op pallet : 2

Gebruiksaanwijzing
Bakinstructies

Ontdooitijd :........................ /
Baktijd :............................ +/- 18 min
Baktemperatuur :.................. +/- 190 °C
Rijstijd :............................ /
Rijstemperatuur :.................. /

Na ontdooien het product onmiddelijk verwerken.
Om een optimale kwaliteit te garanderen raden wij aan om de afgebakken producten binnen de 0 Uren na het afbakken te
consumeren.
Deze bakinstructies zijn louter informatief en moeten aangepast worden aan het type oven en aan het aantal producten in de
oven. Ook eventuele rijs- en ontdooitijden zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals omgevingstemperatuur en
luchtvochtigheid. Wees dus alert om de nodige wijzigingen door te voeren.

GMO
Lantmännen Unibake Londerzeel verklaart dat in dit product geen genetisch gemodificeerde ingrediënten, noch additieven,
aanwezig zijn, overeenkomstig de E.U.-verordeningen nr. 1829/2003 en 1830/2003, betreffende het op de markt brengen en
de etikettering van GMO-producten. Dit product voldoet aan de verordening ter zake. Bijgevolg is een aanvullende
etikettering ("geproduceerd met genetisch gemodificeerde...") niet noodzakelijk.

Bovenstaande gegevens zijn vertrouwelijk en mogen onder geen enkele voorwaarden gereproduceerd worden. Zij zijn
onderhevig aan wijzigingen en zijn derhalve niet bindend. Een actuele versie is verkrijgbaar op aanvraag.
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