
Dobla ‐ Butterfly ‐ 286g 
Dobla 

Handgemaakte chocolade decoratie

EAN: 08710822775681 (HE) Artikelnummer: 77568
TM: NL

Omschrijving

Een handgemaakte chocolade decoratie om elk gebakje, taart of dessert een persoonlijke touch te geven. Uit ons kenmerkende
assortiment ook wel bekend als de Chef’s Collection.

Herkomst

Land van herkomst: Vietnam 

Wettelijke naam: Chocolate with surface‐colour

Ingrediënten

Ingrediënten: cacaomassa;suiker;cacaoboter;boterolie [MELK];emulgator: sojalecithine (E322) [SOJA];natuurlijk vanille
aroma;kleurstof: E101.
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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

 Product

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 2202 / 526

Vetten 32 g

waarvan verzadigde vetzuren 20 g

Koolhydraten 50 g

waarvan suikers 45 g

Eiwitten 5.7 g

Zout 0.002 g

toegevoegd suiker 0 g

toegevoegd zout 0 g

Keurmerken & kenmerken
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie koel / droog 12°C ‐ 20°C 12 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier koel / droog 12°C ‐ 20°C 12 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Droog, koel (12‐18°C) en donker bewaren, verwijderd van vreemde geuren

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking
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Specificatie laatst gewijzigd op 2020‐05‐01 door de producent.

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid ‐ 08710822775681 ‐ Dobla ‐ Butterfly ‐ 286g

Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam Dobla ‐ Butterfly ‐ 286g

Korte naam

EAN 08710822775681

Artikelnummer fabrikant 77568

Intrastat‐code 18069039

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) doos (278mm x 185mm x 49mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 120 stuks

Netto gewicht 286 g

Bruto gewicht 485 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 21mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 22 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 400

Dozen per laag 16

Aantal lagen op pallet 25

Verpakkingsmateriaal

doos (278mm x 185mm x 49mm)
Golfkarton 68 g recyclebaar

euro pallet (1200mm x 800mm x 21mm)
Hout 20 kg 0% gerecycled materiaal recyclebaar
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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 prodpp1393436dl2ly1ln1
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