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PRODUCTFICHE 

 
 
 
 

1. PRODUCT IDENTIFICATIE 

 

Verkoopsbenaming Bijou luxe bavarois gebak 

Product beschrijving 

 
Assortiment van 4 soorten mini gebak: 

- Cassis 
- Passievrucht 
- Exotique 
- Café noir 

 

Soort gebak 

 
 

2. IDENTIFICATIE  PRODUCENT (= VERPAKKER) 

 

2.1 Productie & verpakking 

 

Naam Van Eck patisserie & ijs 

Adres Overboeicop 1a, 4145 NN Schoonrewoerd, Nederland 

Tel. & fax 0031/345643650 - 0031/345643735 

Website http://www.vaneck-ijs.nl/ 

 
 

2.2 Contactpersonen 

 

 Communicatie Emergency contact 

Naam Eef Van Eck Eef Van Eck 

Functie Bedrijfsleider Bedrijfsleider 

Tel. 0031/345643650 0031/ 654727130 

Fax 0031/345643735 0031/345643735 

E-mail Eef@vaneck-ijs.nl Eef@vaneck-ijs.nl 
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3. PRODUCTSAMENSTELLING 

 

3.1 Ingrediëntenlijst (declaratie conform geldende EG richtlijnen) 

 

EIeren (scharrel); cassispuree [90% zwarte bes, suiker]; suiker; verse room (MELK, LACTOSE); ), passievruchtpuree 
[passievruchten (90%), suikerstroop]; hoeveboter (MELK, LACTOSE); mangopuree [93% mango, suiker]; chocolade 
[cacaomassa, suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, magere MELKpoeder, emulgator: E322 (SOJA), specerijen, aroma: 
vanille]; gelei [suiker, water, glucose, fructosestroop, geleermiddel: pectines (E440), zuurteregelaar: E330-E332-E341, 
conserveermiddel: E202]; banaan; water; AMANDEL; ananas [ananas, water, suiker, citroenzuur: E330]; citroen; cassis creme 
(zwarte bes, suiker, alcohol); bloem [TARWEbloem, emulgatoren: E322 (SOJA)-E471, TARWEvezels, meelverbeteraar: 
amylasen en ascorbinezuur]; glucosestroop; gelatine (varken); cacaopoeder; verse volle MELK (LACTOSE); invertsuikerstroop; 
koffie extract [koffie, water, suiker]; aardappelzetmeel; gedroogde glucosestroop; aardbei;  geleermiddelen [ E440i, sucrose]; 
koolzaadolie; suikerstroop [suiker, glucosestroop, invertsuikerstroop, water]; kleurstof [water, plantaardige olie, 
emulgatoren: E422-E474, kleurstof: E160a, antioxidant: E307, E304]; bindingsmiddel [verdikkingsmiddel: E401, emulgatoren: 
E471-E410] 

 

3.2 Bijkomende vermeldingen op de verpakking 

 

Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. 

 

3.3 GGO’s en ingrediënten afkomstig van de GGO’s (conform de betreffende EU verordeningen) 

 

De producent garandeert dat het product geen ingrediënten bevat die onderworpen zijn aan de verplichte etikettering 
volgens de betreffende EU verordening(en). 

 

3.4 Voorwerpen in contact met levensmiddel 

 

De producent garandeert dat alle verpakkingsmaterialen voldoen aan de Europese regelgeving inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met levensmiddel in contact te komen. 

 

3.5 Microbiologie 

 

Alle producten worden volgens een analyseplan regelmatig onderworpen aan microbiologische controles, conform de 
geldende wetgeving. 

 

3.6 Leveranciers 

 

Grondstoffen worden bij goedgekeurde leveranciers met de meeste zorg geselecteerd en gecontroleerd 
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4. LIJST VAN ALLERGENEN EN VOEDINGSINTOLERANTIES 

 

Bedoelde ingrediënten, 
inbegrepen de daarvan 
afgeleide ingrediënten 

Aanwezig als ingrediënt 
Bedoelde ingrediënten, 
inbegrepen de daarvan 
afgeleide ingrediënten 

Aanwezig als 
ingrediënt 

Glutenhoudende granen + Melk, uitgezonderd lactose + 

Schaaldieren - Lactose + 

Eieren + Schaalvruchten + 

Vis - Selderij - 

Aardnoten - Mosterd - 

Soja + Sesamzaad - 

Zwaveldioxide en sulfieten 
(E220 tot E227), meer dan 10 
mg/kg of 10 mg/liter uitgedrukt 
als SO2 

- Lupine - 

Weekdieren -   

 
+ = aanwezig 
- = afwezig 
? = kan sporen bevatten 
 
 

5. INGREDIËNTEN ONDERWORPEN AAN BESTRALING 

 

De producent garandeert dat het product geen ingrediënt(en) bevat dat (die) onderworpen werden aan bestraling. 

 

6. SPECIFIEKE BEWAAROMSTANDIGHEDEN 

 

6.1 Houdbaarheid 

 

 Eenheid  

Houdbaarheid na productie Maanden 12 

Temperatuur bij aankomst °C Lager dan 18°C 

Bewaartemperatuur °C -18°C 

Bewaarvoorschriften na ontdooien Gekoeld bewaren bij max. 4°C 
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7. GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Minimum 2 uur op voorhand in koelkast laten ontdooien. 

 

8. VOEDINGSWAARDE 

 

 Eenheid Gemiddeld per 100g 

Energetische waarden 
In kcal  262,6 

In kJoule 1095,9 

Eiwitten In gram 5,9 

Koolhydraten In gram 24,59 

     Waarvan suikers In gram  21,16 

Vetten In gram 15,35 

     Waarvan verzadigd In gram 7,21 

Voedingsvezels In gram 1,28 

Natrium In gram 0,032 

Zoutgehalte In gram 0,08 

 
 

9.  VERPAKKING 

 

9.1 Bijou luxe bavarois gebak 

 

Artikel code producent +VE6MBLB 

Aantal stuks per verpakking 24 stuks 

Gewicht per verpakking (NETTO) 645 gram 

Afmetingen verpakking (cm) 38,5, x 28,8 x 7 

EAN code verpakking 5412884876902 

 

GOEDKEURING KLANT 

 

Gelieve deze productspecificatie voor akkoord ondertekend terug te sturen of te faxen naar Van Eck. Indien wij deze 
specificatie binnen de 10 werkdagen niet ondertekend ontvangen gaan wij ervan uit dat u deze specificatie aanvaardt door 
middel van stilzwijgend akkoord. 

Naam & functie  

Datum  

Handtekening voor akkoord  

 


