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Verstegen Mix voor zalm 80 g pot

Verstegen Mix voor zalm 80 g pot
Verstegen

EAN: 08712200580672 (CE)
TM: NL

Artikelnummer: 99580646

Herkomst
Land van herkomst: Nederland

Wettelijke naam: Mix voor zalm

Ingrediënten
Ingrediënten: suiker, zout, TARWEzetmeel, peper, dille, smaakversterker: mononatriumglutamaat, voedingszuur: citroenzuur,
aroma, natuurlijk aroma.

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
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Allergenen
Met

Kan sporen bevatten

Zonder

Niet aangeleverd

+

+/‐

‐

o

glutenbevattende granen

+

pinda's

‐

pistachenoten

‐

tarwe

+

soja

‐

macadamianoten

‐

rogge

o

melk

‐

selderij

‐

gerst

o

noten

‐

mosterd

‐

haver

o

amandelen

‐

sesam

‐

spelt

o

hazelnoten

‐

sulfiet (E220 ‐ E228)

‐

khorasantarwe

o

walnoten

‐

lupine

‐

schaaldieren

‐

cashewnoten

‐

weekdieren

‐

ei

‐

pecannoten

‐

vis

‐

paranoten

‐

Voedingswaarde
Product
Per 100 (g)
Energie (kJ/kcal)

1211 / 286

Vetten

1.4 g

waarvan verzadigde vetzuren

0.2 g

Koolhydraten

62.3 g

waarvan suikers

47.4 g

Eiwitten

3.1 g

Zout

25.3 g

Bereidingswijze
Bereidingswĳze (voor 4 personen): bestrooi 500 g zalm met ca. 1 el (10 g) Verstegen mix. Verhit 2 el (olĳf)olie/30 g boter en bak
de zalm aan beide kant gaar. Zalm kan ook gegaard worden in de oven op 180 °C.
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Bewaarcondities
Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

af productie

Onbekend

1095 dag(en)

Onbekend

730 dag(en)

Opmerking:
ontvangst grossier
Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode
Gebruiksinstructies op etiket
Bewaarinstructies op etiket

Koel, donker en droog bewaren.

Type houdbaarheidsdatum
Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek
Logistieke hiërarchie
Consumenteneenheid ‐ 08712200580672 ‐ Verstegen Mix voor zalm 80 g pot
Handelseenheid ‐ 08712200580689 ‐ Verstegen Mix voor zalm 6 x 80 g shrinkwrap
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Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam

Verstegen Mix voor zalm 80 g pot

Korte naam

Mix voor zalm

EAN

08712200580672

Artikelnummer fabrikant

99580646

Intrastat‐code

21039090

EG‐nummer
Verpakking (LxBxH)

bus (50mm x 70mm x 79mm)

E‐teken

Niet ingevuld

Netto inhoud

80 g

Netto gewicht

80 g

Bruto gewicht

102 g

Uitlekgewicht
Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Handelseenheid
EAN

08712200580689

Artikelnummer fabrikant

580646

Verpakking (LxBxH)

krimpfolie (157mm x 105mm x 78mm)

Netto gewicht

480 g

Bruto gewicht

612 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH)

euro pallet (1.2m x 0.8m x 1.19m)

Netto gewicht
Bruto gewicht

428.92 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet

660

Dozen per laag

55

Aantal lagen op pallet

12
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Verpakkingsmateriaal
bus (50mm x 70mm x 79mm)
Polyethyleentereftalaat (PET)
krimpfolie (157mm x 105mm x 78mm)
LDPE

22 g

0% gerecycled materiaal

niet recyclebaar

0.1 g

0% gerecycled materiaal

niet recyclebaar

Contactgegevens
Verstegen Consumenten Service / Verstegen Service Consommateur
Wayenborgstraat 12, 2800 Mechelen, België/Belgique
Consumenten service
www.verstegen.eu
info@verstegen.be
0800‐90030

Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐09‐20 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
v1.5.3 prodpp1465264dl2ly1ln1
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