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Productspecificatie  
Vegan chocolade&kokostaart 
Versie: 01 
Datum: 21-02-22 

IDENTIFICATIE 
Artikelnummer  09SH 

Artikelnaam  vegan chocolade&kokostaart 
Merknaam rose&vanilla 
Product keurmerk(en) Biologisch en glutenvrij 
Land van herkomst NL 
ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 
Naam  Rose&vanilla 
Contact persoon Erik de Wit 
Adres Industrieweg 32-05 
Postcode + plaats 3606AS Maarssen  
Telefoon 0643 985 444 
E-mail erik@roseandvanilla.nl 
Internet Roseandvanilla.nl 
Gegevens kwaliteitssysteem Hygiënecode, ja met certificering 
INGREDIENTEN 
Ingrediënten Kokosmelk* (kokos*, water), chocolade* (cacaomassa*, 

ongeraffineerde rietsuiker*, cacaoboter*), ongeraffineerde 
rietsuiker*, santen*, PARANOTEN*, cacaoboter*. *van 
biologische oorsprong 

Bedoeld gebruik Patisserie & dessert 
Doelgroep iedereen, ook de groep die beperkingen kent in hun dieet door 

verschillende allergieën 
VERPAKKING en OPSLAGGEGEVENS 
Verpakkingsmateriaal colli Karton 
Verpakking geschikt voor 
levensmiddelen 

Ja 

EAN-code consumentenverpakking nvt 
EAN-code colli nvt 
Aanduiding inhoud Gram 
Code opbouw Bijv. ddmmjj 
Netto gewicht  80gr 
Gewicht colli 622gr 
Inhoud colli 6 stuks 
Houdbaarheid 150 dagen 
Bewaarcondities  -18 graden 
 
LOGISTIEKE GEGEVENS 
Afmeting colli (LxBxH) 150x150x45 
Minimale levertijd in dagen 7 
Minimale bestelhoeveelheid nvt 
Houdbaarheidsgarantie bij uitlevering  6 maanden 
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MICROBIOLOGISCHE WAARDEN (*in kiemvormende eenheden per gram) 
Microbiologische kenmerken 
 
Rose&vanilla is gecertificeerd op de 
hygiënecode voor de brood- en 
banketbakkerij. Alle producten vallen 
binnen de gestelde normen van de 
microbiologische waarden. 
Aanvullende rapportages op product 
specifieke kenmerken zijn 
opvraagbaar. 

Parameter Norm bij aflevering* 
 

Aeroob mesofiel kiemgetal <1000000 kve/gr 
 

Gisten & schimmels < 1000 kve/gr 
 

Salmonella Afw in 25 g 
Mycotoxinen/DON < ….. ppm 

 
OVERIGE KENMERKEN 
Fysisch Alle Producten zijn vrij van productvreemde stoffen op het gebied 

van kleur, smaak en geur: 
Chemisch Alle producten vrij van residuen 
 
Gemiddelde VOEDINGSWAARDE (per 100 g) 
Energie  kJ / kcal 2008 / 483 
Vetten 
Waarvan verzadigde vetzuren 

 G 37 
 G 26 

Koolhydraten 
Waarvan suikers 

 G 32 
  G 25 

Voedingsvezel  G 2,3 
Eiwitten  G 5,1 
Zout  G 0,1 
ALLERGENEN (volgens EG nr. 1169-2011) 
NR Allergeen Aanwezig Nr Allergeen Aanwezig 

1 Glutenbevattende granen Nee 8 Schaalvruchten (o.a. amandelen en noten) 
en producten op basis van schaalvruchten 

Ja 

2 Schaaldieren en producten 
op basis van schaaldieren 

Nee  9 Selderij en producten op basis van selderij Nee 

3 Eieren en producten op 
basis van eieren 

Mogelijk (in zelfde 
ruimte wordt met 
ei gewerkt) 

10 Mosterd en producten op basis van 
mosterd 

Nee 

4 Vis en producten op basis 
van vis 

Nee  11 Sesamzaad en producten op basis van 
sesamzaad 

Nee 

5 Aardnoten en producten op 
basis van aardnoten 

Nee  12 Zwaveldioxide en sulfieten in 
concentraties van meer dan 10 mg/kg of 
mg/l uitgedrukt als SO2 

Nee 

6 Soja en producten op basis 
van soja 

Nee 13 Lupine en producten op basis van lupine. Nee 

7 Melk en producten op basis 
van melk (inclusief lactose) 

Nee 14 Weekdieren en producten op basis van 
weekdieren. 

Nee 

"ja" = aanwezig, "Nee" = niet aanwezig recept, “mogelijk”= kans op kruisbesmetting 
 
GMO-verklaring 
Het product is GMO-vrij (genetisch gemodificeerde organismen). De producten behoeven ook geen declaratie 
in het kader van de EG verordening nr. 1829/2003 en 1830/2003. Dit product is niet doorstraald. 
Wetgeving 
Product voldoet aan klantspecificatie, Nederlandse warenwet en zowel de Nederlandse als de Europese 
wetgeving 
 
 


