
rice toast lente‐ui 65g 
Van der Meulen 

Rice toast Lente‐ui

EAN:
8710649150128 (CE)
8710649650154 (HE)

Artikelnummer: VE00260
TM: NL

Herkomst

Wettelijke naam: Rice toast lente‐ui

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

rijst 67%

gemodificeerd tapiocazetmeel (E1442)

suiker

plantaardige olie (rijst zemelen)

zout

kruiden en specerijen:

peterselie

lente‐uipoeder

lente‐uiaroma

tapioca maltodextrine

smaakversterker: E631, E627

67% rijst, gemodificeerd tapiocazetmeel (E1442), suiker, plantaardige olie (rijst zemelen), zout, kruiden en specerijen:
(peterselie, lente‐uipoeder, lente‐uiaroma), tapioca maltodextrine, smaakversterker: E631, E627
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GMO‐vrij: Ja

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 ‐

Kan sporen van sesam en soja bevatten

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 1710 / 404

Vetten 4.9 g

waarvan verzadigde vetzuren 1 g

waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2.2 g

waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren 1.7 g

Koolhydraten 83.3 g

waarvan suikers 4.8 g

waarvan zetmeel 78.5 g

Vezels 2.2 g

Eiwitten 5.6 g

Zout 2.3 g

water 2 g
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat varkensvlees Nee n.v.t

Sensorische kenmerken

Kleur goud

Smaak original

Textuur knapperig

Vorm vierkant

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie normaal 5°C ‐ 20°C 9 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier normaal 5°C ‐ 20°C 6 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Microbiologische sets

gemiddeld af productie

Totaal kiemgetal < 100000 kve/g

Bacillus cereus < 50 kve/g

Campylobacter Afwezig in 25 g

Clostridium perfringens < 10 kve/g

Enterobacteriaceae < 100 kve/g

Escherichia coli < 10 kve/g

Gisten < 1000 kve/g

Listeria monocytogenes Afwezig in 25 g

Salmonella Afwezig in 25 g

Schimmels < 100 kve/g

Staphylococcus aureus < 50 kve/g
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Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8710649150128 ‐ rice toast lente‐ui 65g
Handelseenheid ‐ 8710649650154 ‐ rice toast 12x65g

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam rice toast lente‐ui 65g

Korte naam

EAN 8710649150128

Artikelnummer fabrikant VE00260

Intrastat‐code 19059055

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doosje (50mm x 65mm x 220mm)

E‐teken Ja

Netto inhoud 65 g

Netto gewicht 65 g

Bruto gewicht 85 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8710649650154

Artikelnummer fabrikant VE00260

Verpakking (LxBxH) doos (272mm x 162mm x 208mm)

Netto gewicht 0.78 kg

Bruto gewicht 1.278 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

12

Specificatie laatst gewijzigd op 2019‐02‐19 door de producent.
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