
Basisgegevens

Commerciële naam Mini stroopwafels

Wettelijke naam Stroopwafels met 44% stroopvulling

Functionele naam

Variant

Merk Daelmans

Het verhaal

Keurmerken

RSPO - duurzame palmolie

Geschiktheden

Vegetarisch

Ingrediënteninformatie

Mini stroopwafels 
Daelmans 
Mini stroopwafels

EAN: 8713621999944 (CE) , 8713621882093 (HE)

  

Mini stroopwafels
Daelmans mini stroopwafeltjes zijn verkrijgbaar in een mooie kleine blokzak in typisch Hollandse stijl. Bij uitstek geschikt voor verkoop in
toeristische winkels, zoals op de luchthaven, maar ook in winkels in de zorgsector. Als er iets typisch Hollands is, is het wel de stroopwafel. En met
uw keus voor Daelmans serveert u ook nog eens de lekkerste stroopwafels die er zijn. Puur genieten is het, dankzij de zachte roomboter
stroopvulling die is verrijkt met bourbon-vanille. Een echt cadeautje voor bij de koffie.

TARWEBLOEM, glucose-fructosestroop, 14% roomboter (MELK), suiker, palmvet, suikerstroop, SOJABLOEM, raapolie, dextrine (TARWE), zout,
emulgator (SOJALECITHINE, E471), rijsmiddel (E500), kaneel, voedingszuur (citroenzuur), Bourbon vanille
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Ingrediënten in tabel

TARWEBLOEM EUROPE

glucose-fructosestroop Frankrijk, Nederland, België, Duitsland

roomboter (MELK) 14% Nederland

suiker Nederland, Duitsland, België, Frankrijk

palmvet Maleisië, Indonesië

suikerstroop Nederland, Frankrijk, Duitsland, België

SOJABLOEM Oostenrijk

raapolie Nederland

dextrine (TARWE) Frankrijk

zout Nederland

emulgator (SOJALECITHINE, E471) Australië, India, Nederland, Rusland

rijsmiddel (E500) Polen, Duitsland, Frankrijk

kaneel Indonesië

voedingszuur (citroenzuur) EU, Volksrepubliek China

Bourbon vanille Madagaskar

GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst

Land van herkomst

Land van productie

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g) Per portie (8 g) RI*/GDA

Energie = 1886 kJ 151 kJ 2 %

Energie = 450 kcal 36 kcal 2 %

Vetten = 21 g 1.7 g 2 %

Waarvan verzadigde vetzuren = 12 g 1 g 5 %

Koolhydraten = 61 g 4.9 g 2 %

Waarvan suikers = 32 g 2.6 g 3 %

Vezels = 1.5 g 0.1 g

Eiwitten = 3.5 g 0.3 g 1 %

Zout = 0.63 g 0.05 g 1 %

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*

Artikelnummer: 86075     EAN: 8713621999944

Mini stroopwafels

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

2017-10-13 2 / 6
Powered by 



Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

tarwe M hazelnoten Z

rogge Z walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

gluten M macadamianoten Z

schaaldieren Z noten Z

ei Z selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

amandelen Z weekdieren Z

Aanvullende allergenen

cacao Z mais Z

glutamaat (E620 - E625) Z peulvruchten Z

kippenvlees Z rundvlees Z

koriander K varkensvlees Z

lactose M wortel Z

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie koel / droog 15°C - 22°C 365 dag(en)

Opmerking: Minimale THT bij uitlevering 243 dagen

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode n.v.t.

Gebruiks- en bewaarinstructies op etiket
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Sensorische kenmerken

Geur roomboter, zoet

Consistentie krokante, zachte tot taaie beet

Kleur goudbruin

Smaak roomboter, koek, zoet, kaneel, vanille

Chemische kenmerken

Chemische eigenschap Waarde Waarde tot Eenheid

aw-waarde 0.1 0.6

Microbiologische sets

grenswaarde

Totaal kiemgetal < 10000 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 g

Gisten en schimmels < 250 kve/g

Enterobacteriaceae < 10 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 8713621999944 - Mini stroopwafels
Handelseenheid - 8713621882093 - Mini Stroopwafels

Pallet - Mini stroopwafels
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Mini stroopwafels

Korte naam

EAN 8713621999944

Artikelnummer fabrikant 86075

Intrastat-code 19053299

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) zak (85mm x 60mm x 180mm)

E-teken Ja

Netto inhoud 25 stuks

Netto gewicht 200 g

Bruto gewicht 204.8 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 25 x 8 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 8713621882093

Artikelnummer fabrikant

Verpakking (LxBxH) doos (391mm x 188mm x 170mm)

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

12

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (LxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x )

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 96

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 8

Specificatie laatst gewijzigd op 2017-10-12 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
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