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Ingrediëntendeclaratie E = door de EU goedgekeurde hulpstof 
40% kipfilet, 27% varkensvlees, 19% barbecueworst naturel(varkensvlees, water, zetmeel(aardappel), 
zout, conserveermiddel: E250, voedingszuur: E325, kruiden en specerijen(peper, koriander, nootmuskaat, 
foelie, gemberpoeder, peterselie, laurier, kruidnagel , kurkuma), dextrose , emulgatoren: E450(iii) en 
E450(i), gehydroliseerd eiwit(soja, koolzaad), smaakversterker: E621, stabilisator: E452(ii), antioxidant: 
E300, uienpoeder, maltodextrine, antiklontermiddel: E551, suiker, gistextract, plantaardige 
olie(zonnebloem), aroma , gebrande suiker, natuurlijk ui aroma, kruidenolie(koriander)), paprika, ui, 
water, spijsaroma(gehydroliseerd eiwit(soja)), specerijenmix(zout, glucosestroop, specerijen(gember, 
paprikapoeder, kurkuma, uienpoeder, knoflookpoeder, peper, chillies, koriander, komijnzaad , 
nootmuskaat, piment, foelie, foenegriek, kruidnagel , kardamom), dextrose , tarwezetmeel, gistextract, 
gehydroliseerd eiwit(soja), maltodextrine, zonnebloemolie), paprikapoeder, kruidenmix(keukenzout, 
specerijen, dextrose , soja-eiwit, tomatenpoeder, voedingszuur: E330, aroma), ketjap(water, melado, 
suiker, gehydroliseerd eiwit(soja), glucosestroop, kleurstof: E150d, zout, verdikkingsmiddelen: E460(ii) 
en E466, zuurteregelaar: E330, conserveermiddel: E202, salmiakzout), sambal(chilipepers, zout, 
voedingszuur: E260, conserveermiddel: E202), kruiden en specerijen(koriander, kurkuma, peper, 
komijnzaad , chillies, kardamom, foenegriek) 
 

 
 
 
Gem: voedingswaarde Per 100 g Per Portie 185g 
Energie kJ/ kcal 538 kJ / 128 kcal 995 kJ / 237 kcal 
Eiwitten 17,4g 32,3g 
Koolhydraten, waarvan; 1,6g 2,9g 
- Suikers 0,4g 0,8g 
- Zetmeel 0,0g 0,0g 
Vetten, waarvan; 5,7g 10,5g 
- verzadigd 2,0g 3,8g 
- enkelvoudig onverzadigd 2,4g 4,4g 
- meervoudig onverzadigd 1,0g 1,8g 
Voedingsvezels 0,6g 1,1g 
Zout 0,9g 1,7g 
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Microbiologische kenmerken 
Micro-organisme / groep norm kve/g  
Totaal aëroob koloniegetal < 500.000 
Escheria coli < 5.000 
Staphylococcus aureus < 5.000 
Salmonella afwezig in 25 gram 
 
 
 
Allergenen LeDa 2009 
Wettelijke allergenen EU 
+ tarwe - hazelnoten 

- rogge - walnoten 

- gerst - cashewnoten 

- haver - pecannoten 

- spelt - paranoten 

- kamut - pistachenoten 

+    (*)gluten - macadamianoten 

- schaaldieren -     (*)noten (schaalvruchten) 

- ei - selderij 

- vis - mosterd 

- aardnoten (pinda's) - sesam 

+ soja - zwaveldioxide en sulfieten 

- koemelk - lupine 

- amandelen - weekdieren 
Aanvullende allergenen LeDa 
- lactose + maïs 

- cacao + peulvruchten 

+ glutamaat (E620-E625) - rundvlees 

+ kippenvlees + varkensvlees 

+ koriander + wortel 
 
 
Kruisbesmetting allergenen 
Dit product wordt gemaakt in een ruimte waar ook: ei, melk(inclusief lactose), selderij, mosterd 
verwerkt worden. Ondanks het nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen wij kruisbesmetting met de 
aanwezige allergenen niet geheel voorkomen. 
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GMO verklaring 
Dit product is samengesteld uit GMO vrije ingrediënten 
 
Doorstraald 
Dit product is niet doorstraald en bevat geen doorstraalde ingrediënten 
 
Bewaaradvies / houdbaarheid 
Houdbaarheid 365 dagen na productie, mits bewaard bij -18°C  
Na ontdooien nog 2 dagen houdbaar in de koelkast bij 4°C. 
Na ontdooien niet opnieuw invriezen. 
 
Waarschuwing 
Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw 
handen of het keukengerei in uw eten terecht komen. Maak dit vlees door en door gaar om deze 
bacteriën uit te schakelen. 
 
Bereidingswijze 
Verwijder de verpakking. 
Voor gebruik op de BBQ of in de pan, product (bij voorkeur ontdooit) goed doorgaren. 
 
  
Logistieke gegevens Omschrijving / gewicht Afmetingen lxbxh 
Palletbelading 120 dozen (10 lagen à 12 dozen)  
Omverpakking Golfkartonnen doos  33,1x 22,1 x 15,5cm 
Verpakkingsmateriaal Polypropyleen tray à 5 porties  
Inhoud per doos  20 stuks à 185 gram  
Gewicht per doos netto 3,70 kg  
Gewicht per doos bruto 4,00 kg  
Soort stokje / pen stalen pen 30cm 
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Topvlees B.V. Einsteinstraat 5, 2691 GV ‘s-Gravenzande, Nederland, (0174)-414151.
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