PRODUCTSPECIFICATIE
ARTIKELBENAMING
BENAMING VAN HET LEVENSMIDDEL

1714985-001
MAGIC BLACK GARLIC & PEPPER
Kruiderij om te marineren

INGREDIËNTEN
koolzaadolie,
zout (o.a. zeezout),
peper (6 %),
water,
suiker,
SOYAsaus (water, SOJAbonen, zout, brandewijnazijn),
koolzaad olie geheel gehard,
knoflook zwart - gefermenteerd (3 %),
specerijenextracten,
karamelsuikersiroop,
uien gedroogd,
droppoeder (dropextract, ammoniumchloride),
brandewijnazijn.
NIET-BINDEND DECLARATIEVOORSTEL VOLGENS VERORDENING (EU) NR. 1169/2011
(additieven, dragerstoffen en ingrediënten zonder technische werking op het eindproduct moeten niet aangegeven worden
(artikel 20 verordening EU nr. 1169/2011))
koolzaadolie,
zout (o.a. zeezout),
peper,
water,
suiker,
SOYAsaus (water, SOJAbonen, zout, brandewijnazijn),
koolzaad olie geheel gehard,
knoflook zwart - gefermenteerd,
specerijenextracten,
karamelsuikersiroop,
uien gedroogd,
droppoeder (dropextract, ammoniumchloride),
brandewijnazijn.
GEBRUIK

100 g/kg
Voor gebruik roeren/schudden!

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Structuur

vloeibaar
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PRODUCTSPECIFICATIE
MICROBIOLOGISCHE WAARDEN
Totaal kiemgetal
Gisten
Schimmels
Coliforme kiemen
E. coli
Salmonella

RICHTWAARDEN
10000 cfu/g
100 cfu/g
100 cfu/g
100 cfu/g
100 cfu/g
negatief / 25g

MAXIMALE WAARDEN
100000 cfu/g
1000 cfu/g
1000 cfu/g
500 cfu/g
100 cfu/g
negatief / 25g

OPMERKING:
De aangegeven waarden bevestigen wij enkel in het kader van de statistische zekerheid van onze testmethode volgens ISO 948
(specerijen en ingrediënten - testprotocol)
HOUDBAARHEID

18 maand(en) vanaf productie in ongeopende originele verpakking, de optimale
opslagcondities in acht genomen

OPSLAGVOORSCHRIFTEN
Koel (11-25 °C), droog en donker bewaren, na het openen gekoeld bewaren.
Een kortstondige temperatuurschommeling heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van dit product!
GENTECHNISCHE INFORMATIE:
De levensmiddelen die geleverd worden door de firma RAPS GmbH & Co.KG (incl. de grondstoffen, half afgewerkte producten en
eindproducten, in bulk of verpakt) alsook hun ingrediënten (incl. de nog in het product aanwezige technische hulpstoffen,
draagstoffen en oplosmiddelen van : vitaminen, mineraalstoffen, aroma's, aromastoffen en hulpstoffen) zijn niet afkomstig van
genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) en/of bevatten geen GGO's. Dit hogergenoemde product dient daarom niet
gedeclareerd te worden volgens de Europese Richtlijn 2001/18/EG met betrekking tot de Beslissing E 2002/623/EG en evenmin
met de Besluiten 1829/2003 en 1830/2003.
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PRODUCTSPECIFICATIE
ALLERGENE STOFFEN (volgens verordening (EU) nr. 1169/2011)

________________________________________________________________________
ALLERGEEN

BEVAT VOLGENS
BESTANDDEEL
RECEPTUUR(+/-)
________________________________________________________________________
Glutenhoudend graan alsook de daaruit vervaardigde
producten
________________________________________________________________________
Kreeftachtigen
en producten van kreeftachtigen
________________________________________________________________________
Eieren
en eierproducten
________________________________________________________________________
Vis
en visproducten
________________________________________________________________________
Pindanoten
en producten van pindanoten
________________________________________________________________________
Soja
en sojaproducten
+
1)
________________________________________________________________________
Melk
en melkproducten (inclusief lactose)
________________________________________________________________________
Schaalvruchten
en nevenproducten
________________________________________________________________________
Sesam en sesamproducten
________________________________________________________________________
Zwaveldioxide en sulfiet in een concentratie van
meer
dan
10
mg/kg
als
SO2
aangeduid
________________________________________________________________________
Selderij
en selderijproducten
________________________________________________________________________
Mosterd
en mosterdproducten
________________________________________________________________________
Lupinen
en lupinenproducten
________________________________________________________________________
Weekdieren
en daaruit vervaardigde producten
________________________________________________________________________
1) sojasaus

Wij bevestigen dat dit product wat de receptuur betreft, geen met "-" aangeduide bestanddelen bevat. Door een algemene
processturing met gedocumenteerde reinigingsstappen minimaliseren wij het gevaar voor kruiscontaminatie in ons bedrijf.
Principieel wijzen wij er echter op dat in de loop van de productieketen kruiscontaminatie niet volledig uitgesloten kan worden.
DE VOLGENDE ALLERGENE GRONDSTOFFEN WORDEN BIJ RAPS NIET VERWERKT :
Vis, Lupine, Aardnoten, Kreeft- en schaaldieren, Weekdieren (mollusken), Noten (behalve Pistaches)
Een kruiscontaminatie met pistaches en sesam vindt niet plaats omdat na de verwerking hiervan alle betrokken
productieonderdelen nat gereinigd worden. Deze reiniging is gevalideerd.
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PRODUCTSPECIFICATIE
VOEDINGSWAARDEN

________________________________________________________________________
energie
2543 KJ/100g
615
kcal/100g
________________________________________________________________________
eiwitten
1,6
g/100g
________________________________________________________________________
vetten
63
g/100g
________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________
waarvan verzadigde vetzuren
7,4
g/100g
-________________________________________________________________________
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren
geen gegevens
-________________________________________________________________________
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren
geen gegevens
-________________________________________________________________________
waarvan transvetzuren
geen gegevens
koolhydraten, resorbeerbaar
11
g/100g
________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________
waarvan suikers
6,0
g/100g
- waarvan polyolen
0
g/100g
________________________________________________________________________
vezels
2,1
g/100g
________________________________________________________________________
organische zuren
0
g/100g
________________________________________________________________________
alcohol
0
g/100g
________________________________________________________________________
mineralen
geen gegevens
________________________________________________________________________
natrium
4,2
g/100g
________________________________________________________________________
zout
10,6
g/100g
________________________________________________________________________
OPMERKING:
De aangegeven waarden zijn berekend, niet geanalyseerd. Het gaat hier om gemiddelde waarden. Het zoutgehalte is berekend op
basis van het van nature aanwezige natrium. Rekening houdend met het toegevoegd zout.
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PRODUCTSPECIFICATIE
VERPAKKING
Het gebruikte verpakkingsmateriaal is voor het contact met levensmiddelen geschikt en komt overeen met volgende normen:
De verordening (EG) Nr. 2023/2006 over goede productiepraktijk voor materialen en voorwerpen, die daarvoor bestemd zijn, met
levensmiddelen in contact te komen idhv, de verordening (EG) Nr. 1935/2004 over materialen en voorwerpen, die daarvoor bestemd
zijn, met levensmiddelen in contact te komen idhv, de Duitse levensmiddelen- en voedermiddelenwet (LFGB §30 EN §31 idhv),
BfR-aanbevelingen, VO (EU) 10/2011 over materialen en voorwerpen uit kunststof, die daarvoor bestemd zijn, met levensmiddelen
in contact te komen idhv.
BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN PLANTENZIEKTEN EN CONTAMINANTEN
De firma RAPS bevestigt de inachtneming van de in het kader van de EU-levensmiddelenrecht voorgeschreven maximale
hoeveelheden residuen zoals bijv. pesticiden, Mykotoxine (zoals bijv. Aflatoxine) en zware metalen volgens EU-maximum
contaminantgehalte-VO 1881/2006 en EG-maximum gehalte pesticideresiduen-VO 396/2005 idhv.
VERKLARING
RAPS werkt volgens een procesgeoriënteerd kwaliteits- en levensmiddelenveiligheidsmanagementsysteem en is volgens IFS Food
gecertificeerd. De levensmiddelenveiligheid wordt door een geïntegreerd HACCP-systeem ondersteund.
Onze producten beantwoorden in gesloten toestand en bij opslag volgens onze voorschriften, die gebaseerd zijn op onderzoek en
door ons uitgevoerde testen, de actuele wettelijke bepalingen van de levensmiddelen in de EU (EG-VO 178/2002 idhv met inbegrip
van geleiderecht) en van Duitsland (LFGB). Alle gegevens worden volgens beste kennis en geweten opgesteld. Bij productgebruik
en de verwerkingsrichtlijnen zijn bovendien de lokale wettelijke bepalingen en verordeningen in acht te nemen. De specificatie
moet door de ontvanger gecontroleerd worden en ontheft hem niet uit zijn verantwoordelijkheid over de kwaliteit noch uit zijn
zorgvuldigheidsplicht. Het product is uitsluitend voor industrieel gebruik en voor het voorziene gebruiksdoel bestemd. De
gebruiker is verantwoordelijk, de bepalingen (en in voorkomend geval de maximale hoeveelheden) van de VO (EG 1333/2008 over
de levensmiddelenadditieven, van de EU-VO 1334/2008 over de aroma's incl. EU/VO 2065/2003 over rookaroma's en andere regels
in acht te nemen; specifieke additiefgehalten zijn voor dit doel onder punt "Producteigenschappen" aangehaald. Bij inachtneming
van het aanbevolen gebruik is de conformiteit voor het vooropgestelde doel gewaarborgd, voor verdere informatie staan wij steeds
ter beschikking.
De verklaring voor EU-levensmiddelenrecht conforme producten is uitgezonderd voor artikelen, die op klantenverzoek werden
verwerkt en overeenkomstig een toelichting bevatten in paragraaf "niet-bindend declaratievoorstel".
Dit document en de inhoud ervan moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.
OPGELET:
Dit document wordt per computer opgemaakt en is bijgevolg ook zonder handtekening geldig.
Met deze versie verliezen alle voorgaande documenten hun geldigheid.
Kulmbach, 23.03.2021
RAPS GmbH & Co. KG
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