
LEBO Verse roomkaas Bieslook spuitzak 500 gram 
Lebo 

   

Spuitzak verse roomkaas bieslook

Vegetarisch
Glutenvrij

EAN:
8711162051619 (CE)
8711162051909 (HE)

Artikelnummer: 112686
TM: NL

Omschrijving

Onze verse roomkaas in een handige spuitzak met een hersluitbaar, gekarteld spuitmondje is ideaal voor de mooiste hapjes en
garneringen, maar ook als verrijking van soep/saus of als vleesvulling. Ons familiebedrijf maakt als enige in Nederland de roomkaas
direct vanuit verse Hollandse weidemelk, op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Links

Website Lebo Kaas

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Verse roomkaas bieslook

Ingrediënten

GMO‐vrij: Ja 
Doorstraald: Nee

91.24% verse roomkaas (melk, room, zout, zuursel, microbieel stremsel, verdikkingsmiddel (E410)), 4.87% bieslook, 2.43% lente
ui, 0.69% knoflookpuree (0.53% knoflook, zout, citrusvezel), melkeiwit, zout, witte peper
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen ‐ pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe ‐ soja ‐ macadamianoten ‐

rogge ‐ melk + selderij ‐

gerst ‐ noten ‐ mosterd ‐

haver ‐ amandelen ‐ sesam ‐

spelt ‐ hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei ‐ pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐
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Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (10 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 1052 / 254 105 / 25 1%

Vetten 23.5 g 2.4 g 3%

waarvan verzadigde vetzuren 14.9 g 1.5 g 7%

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 7 g 0.7 g 0%

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 1.1 g 0.1 g 0%

transvetzuren 0.5 g 0.1 g 0%

Koolhydraten 3.6 g 0.4 g 0%

waarvan suikers 3.4 g 0.3 g 0%

Vezels 0.3 g 0 g 0%

Eiwitten 7 g 0.7 g 1%

eiwit plantaardig 0 g 0 g 0%

eiwit dierlijk 7 g 0.7 g 0%

Zout 1 g 0.1 g 2%

toegevoegd suiker 0 g 0 g 0%

toegevoegd zout 0.92 g 0.09 g 0%

Omdat dit product wordt geproduceerd van natuurlijke grondstoffen is het mogelijk dat, door wisseling van oogsten, de samenstelling wijzigt. Bij
wijzigingen wordt de hierboven gegeven informatie niet automatisch aangepast.

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Vegetarisch Ja Vegetarisch

Bevat gluten Nee Glutenvrij

Bevat varkensvlees Nee Vrij van varkensvlees

Bevat lactose Ja n.v.t

Chemische kenmerken

Chemische eigenschap Waarde Waarde tot Eenheid

drogestof gehalte 35 39 %

pH 4.75 5
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Sensorische kenmerken

Consistentie Spuitbaar

Smaak roomkaas bieslook knoflook

Kleur Wit met groene stukje

Geur roomkaas bieslook knoflook

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie gekoeld 7°C 50 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier gekoeld / droog 35 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Na openen beperkt houdbaar.

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Ten minste houdbaar tot datum: zie spuitzak. Mits gekoeld bewaard (max7C).

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Totaal kiemgetal < 500 kve/g

Gisten en schimmels < 100 kve/g

Enterobacteriaceae < 10 kve/g

Staphylococcus aureus < 10 kve/g

Listeria monocytogenes < 100 kve/ml

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8711162051619 ‐ LEBO Verse roomkaas Bieslook spuitzak 500 gram
Handelseenheid ‐ 8711162051909 ‐ Spuitzak roomkaas bieslook 500 gram

Logistieke details
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Consumenteneenheid

Artikelnaam LEBO Verse roomkaas Bieslook spuitzak 500 gram

Korte naam

EAN 8711162051619

Artikelnummer fabrikant 112686

Intrastat‐code 04061050

EG‐nummer NL Z0779 EG

Verpakking (LxBxH) zak (155mm x 350mm x 35mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 500 g

Netto gewicht 500 g

Bruto gewicht 516.2 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 5 x 500 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8711162051909

Artikelnummer fabrikant

Verpakking (LxBxH) krat (600mm x 400mm x 125mm)

Netto gewicht 12 kg

Bruto gewicht 12.384 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

24

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1300mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 40

Dozen per laag 4

Aantal lagen op pallet 10
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Verpakkingsmateriaal

zak (155mm x 350mm x 35mm)
Plastic 4 g 0% gerecycled materiaal recyclebaar spuitzak PA/PE
Plastic 6.7 g 0% gerecycled materiaal recyclebaar spuitmond HDPE/PP
Karton, hard 5.8 g 0% gerecycled materiaal recyclebaar topkaart karton

krat (600mm x 400mm x 125mm)
HDPE 1320 g recyclebaar

euro pallet (1200mm x 800mm x 1300mm)
Hout 25 kg recyclebaar

Contactgegevens

Lebo kaas BV 
1e industrieweg 13, 3411 MG Lopik, Nederland

Anders
www.lebokaas.nl
via contactformulier op website

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐10‐28 door de producent.
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