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ARTIKELNUMMERS 
 

Artikelnummer 
  
CSM artikelnummer 10152638  
  Bedrijfsnaam  Productcode  
  CSM BENELUX BV 20419  
CSM DEUTSCHLAND GMBH 5413321204197  
   

WARENWETTELIJKE NAAM 
 

Benaming van het levensmiddel: Margarine  
 

PRODUCTOMSCHRIJVING 
 

Margarine voor cake en gistdeeg. 
 
Plantaardige margarine gemakkelijk te verwerken in diverse toepassingen. 

 
 

GEBRUIKSINSTRUCTIES 
 

Standardrecept 
Uitsluitend bestemd voor de verwerking in de bakkerij en/of professionele keuken. 

 
  

 

INGREDIËNTENDECLARATIE 
 

Plantaardige vetten: Palm, Geheel geharde palmpit, Kokos, Geheel geharde palm; Water; Plantaardige olie: Raapzaad; Emulgator: Lecithinen (E 322), Mono- en 
diglyceriden van vetzuren (E 471); Zout; Conserveermiddel: Kaliumsorbaat (E 202); Zuurteregelaar: Citroenzuur (E 330); Aroma's; Vitamines: Vitamine A 
palmitaat, Vitamine D3; Kleurstof: Caroteen (E 160a). 
  

 

 NUTRITIONELE INFORMATIE 
 

Per 100 gram product 
Energie: 2.968 kJ (722 kcal)  
Vetten: 80,2 g   

waarvan verzadigde vetzuren: 43,9 g  
Koolhydraten: 0,0 g  

waarvan suikers (mono- en disachariden): 0,0 g  
Eiwitten: 0,0 g  
Zout (Na x 2,5): 0,494 g  
    

 

ALLERGENENINFORMATIE 
 

Allergeen Aanwezig product 
Legale allergenen (overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 1169/2011) 
Granen die gluten bevatten en afgeleide producten Nee 
Schaaldieren en afgeleide producten Nee 
Eieren en afgeleide producten Nee 
Vis en afgeleide producten Nee 
Pinda's en daarvan afgeleide producten Nee 
Sojabonen en daarvan afgeleide producten Nee 
Melk en daarvan afgeleide producten (lactose inbegr epen) Nee 
Noten en daarvan afgeleide producten Nee 
Selderij en daarvan afgeleide producten Nee 
Mosterd en daarvan afgeleide producten Nee 
Sesam en daarvan afgeleide producten Nee 
Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties > 10 mg /kg of > 10 mg/l           0 PPM * 
Lupine en daarvan afgeleide producten Nee 
Weekdieren en afgeleide producten Nee 
* Volgens de Verordening (EU) nr. 1169/2011, hoeven  zwaveldioxide en sulfieten alleen gedeclareerd te worden indien de concentratie meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt als totaalgehalte aan SO2 
bedraagt.   

 

GMO INFORMATIE 
 

 Dit product bevat geen ingrediënten die etikettering vereisen volgens de verordening (EU) nr. 1829/2003 en Verordening (EU) 1830/2003. 
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HOUDBAARHEID EN OPSLAG CONDITIES 
 

Bewaarcondities 
Houdbaarheid: 182 dagen   
Bewaartemperatuur: 14 - 16 °C   

   
 

VERPAKKINGSINFORMATIE 
 

Distance between labels: 
Nettogewicht: 10 kg     
Aantal stuks: 4 ST     
   

 

WETTELIJKE INFORMATIE 
 

Alle producten zijn conform de Europese en nationale voedselwetgeving.  

 

VERKLARING 
 

Dit document komt voort uit een gevalideerd QA/ERP databeheerssysteem. De noodzakelijke validatiestappen in dit systeem garanderen dat de informatie 
dewelke hierbij gegeven wordt actueel is en voor zover door ons bekend correct is. Het document dient daarom niet ondertekend te worden. Door dit document 
te aanvaarden als specificatiedocument, verzekert de klant zichzelf ervan om te beschikken over de meest recente productinformatie. Alle andere manieren van 
communicatie mbt specificaties kunnen niet gegarandeerd actueel zijn aangezien zij niet gedekt worden door een gevalideerd beheerssysteem.  

 


