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Deze speci catie, die u ter informatie wordt verstrekt, is door ons zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, uitgaande van onze kennis en ervaring op het moment van opstelling en uitgave. Aspecten zoals 
grondstofvariaties,verkrijgbaarheid en wetgeving kunnen van invloed zijn op de samenstelling. Wij behouden ons dan ook als producent het recht voor de productsamenstelling en daarmee de speci catie te 
wijzigen. In dat kader verdient het aanbeveling om, indien de samenstelling van ons product uitgangspunt vormt voor een belangrijke beslissing met betrekking tot verdere verwerking, contact op te nemen 
omtrent de laatst geldende speci catie.  

PRODUCTSPECIFICATIE 
 
Ingrediënten E = door de EU goedgekeurde hulpstof 
 

85% kip let, water, cajun seasoning(zout, suiker, specerijen(peper, paprikapoeder, chillies, kurkuma, koriander, 
nootmuskaat, gember, piment, foelie, kruidnagel ), smaakversterker: E621, kruiden(oregano, tijm, basilicum), ui, 
tarwezetmeel, dextrose , bouillon(gehydroliseerd eiwit(soja), zout, maltodextrine, zonnebloemolie), voedingszuur: 
E330, gistextract, antiklontermiddel: E551, raapzaadolie, voedingsvezel(tarwe), kleurstof: E160c), paprikapoeder 

 

Allergenen vlg. EU Geproduceerd in een fabriek waar o.a. ei, melk(inclusief lactose), selderij, 
mosterd worden verwerkt. 

 

 Bevat: gluten, tarwe, soja.  Kan sporen van - beva en. 
 Dit product is samengesteld uit GMO vrije ingrediënten 
 
Gem: voedingswaarde Per 100 g Per Portie 80g
Energie kJ/ kcal 445 kJ / 105 kcal 356 kJ / 84 kcal 
Eiwi en 20,2g 16,2g 
Koolhydraten 2,1g 1,7g 
Ve en 1,7g 1,4g 
Voedingsvezels 0,3g 0,2g 
Natrium 0,50g 0,40g 
Zout 1,1g 0,9g 
 
Bereiding
 

Voor gebruik het product goed doorgaren. 

 
Bewaaradvies / Houdbaarheid
 

Bewaaradvies bij -18°C / Houdbaarheid 365 dagen na productie. 
Na ontdooien nog 2 dagen houdbaar in de koelkast bij 4°C. 
Na ontdooien niet opnieuw invriezen. 
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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 
We elijke 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 sul eten 

- koemelk - lupine 

- amandelen - weekdieren 
Aanvullende allergenen LeDa 

- lactose - maïs 

- cacao - peulvruchten 

+ glutamaat (E620-E625) - rundvlees 

+ kippenvlees - varkensvlees 

+ koriander - wortel 
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Verpakkingsgegevens Gewichten Afmetingen 
Omverpakking Polypropyleen tray à 9 porties  
Soort verpakking Gol artonnen doos l x b x h 39,5 x 20 x 15 
Palletbelading 120 dozen  (10 lagen à  12 dozen)  
Inhoud per doos  36 stuks à 80 gram  
Gewicht per doos ne o 2,88 kg  
Gewicht per doos bruto 3,28 kg  
Soort stokje / pen bamboe gunshape 18cm 
 

 
 
 
 
 
  
 

Adres gegevens  
 

 
 

 

Topvlees B.V. Einsteinstraat 5, 2691 GV ‘s-Gravenzande, Nederland, (0174)-414151.


