
Aardappelcroquet 
Holtkamp Horeca 

53,4% Hollandse aardappel

EAN: 8718182303063 (CE) Artikelnummer: 111311
TM: NL

Omschrijving

aardappelcroquet

Een rijk op smaak gebrachte croquet met aardappelen uit de Zeeuwse klei. Met een flinterdunne, krokante en bros korstje van
broodkruim

Links

Aardappelcroquet

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Aardappelcroquet diepvries

Ingrediënten

water, aardappel (53,4%), TARWEbloem, TARWEGLUTEN, plantaardige olie gehard (raap), roomboter (MELK), room (MELK), TARWE‐
eiwit, groente, KIPPENEI‐EIwit (gedroogd), KIPPENEI‐EIgeel, glucose‐fructosestroop, enzymen (TARWE), gistextract, kruiden en
specerijen, ui, mierikswortel, azijn, zout, bindmiddel (tapiocameel), verdikkingsmiddellen (E410, E415, E412), voedingszuur
(E330), antioxidant (E301), meelverbeteraar (E300), antiklontermiddel (E535), antischuimmiddel (E900), conserveermiddel (E202)
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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 ‐

Voedingswaarde
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Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat conserveermiddelen Ja Bevat conserveermiddelen

Bevat ei Ja Bevat ei

Bevat eiwitten Ja Bevat eiwitten

Bevat gluten Ja Bevat gluten

Bevat koemelkeiwitten Ja Bevat koemelkeiwitten

Bevat lactose Ja Bevat lactose

Bevat melk Ja Bevat melk

Bevat natuurlijke gluten Ja Bevat natuurlijke gluten

Bevat suiker Ja Bevat suiker

Bevat toegevoegd suiker Ja Bevat toegevoegd suiker

Bevat toegevoegde zoetstoffen Ja Bevat toegevoegde zoetstoffen

Bevat zuivel Ja Bevat zuivel

Vegetarisch Ja Vegetarisch

Bevat glutamaat Nee n.v.t

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t

NIX 18 Nee n.v.t

Bevat noten Nee n.v.t

Bevat rundvlees Nee n.v.t

Bevat soja Nee n.v.t

Biologisch afbreekbaar Nee n.v.t

CO2 neutraal Nee n.v.t

Dieetproduct Nee n.v.t

Halal Nee n.v.t

Kosher Nee n.v.t

Veganistisch Nee n.v.t

Verlaagd lactosegehalte Nee n.v.t

Verlaagd eiwitgehalte Nee n.v.t

Zoutarm Nee n.v.t

Zwangerschapslogo Nee n.v.t

Recyclebaar Nee n.v.t

Bereidingswijze

Frituren
Laat voor een optimaal bakresultaat de mini croquetten langzaam in de koeling ontdooien. Verhit de olie tot de juiste temperatuur
en zorg dat de croquetten voldoende ondergedompeld en los van elkaar liggen. Gebruik bij voorkeur arachide olie. Baktijden:
Ontdooid circa 3 min 180 C | Bevroren circa 5 min 175 C

Artikelnummer: 111311     EAN: 8718182303063

Aardappelcroquet

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2021‐12‐21 3 / 6
Powered by 

https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries ‐20°C ‐ ‐18°C 18 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Na ontdooien niet opnieuw invriezen

Conserveringsmethode Diepvries

Gebruiksinstructies op etiket gekoeld bewaren

Bewaarinstructies op etiket Na ontdooiing bewaren op max 6°C , binnen 72 uur gebruiken

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 8718182303063 ‐ Aardappelcroquet
Handelseenheid ‐ 8718182303070 ‐ Aardappelcroquet
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Aardappelcroquet

Korte naam Aardappelcroquet

EAN 8718182303063

Artikelnummer fabrikant 111311

Intrastat‐code 20041099

EG‐nummer 20316

Verpakking (LxBxH) doos (260mm x 295mm x 46mm)

E‐teken Nee

Netto inhoud 1050 g

Netto gewicht 1050 g

Bruto gewicht 1150 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 35

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8718182303070

Artikelnummer fabrikant 111311

Verpakking (LxBxH) doos (595mm x 265mm x 255mm)

Netto gewicht 10500 g

Bruto gewicht 11500 g

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

10

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 1425mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 30

Dozen per laag 6

Aantal lagen op pallet 5
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Specificatie laatst gewijzigd op 2021‐08‐16 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

v1.5.2 prodpp1638496dl2ly1ln1

Contactgegevens

Holtkamp Horeca 
Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam

Klantenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
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