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Productomschrijving
Broodmix te mengen met bloem voor de productie van smurfenbrood

Gebruiksinformatie
Gebruiksdosis / recept
Puratos Easy Smurf - Schtroumpf 50%

500 g

50%

Tarwebloem

500 g

50%

Water

580 - 600 g

58 - 60%

Blokgist

20 g

2%

Wettelijke Declaratie
Land van herkomst:

BE

Puratos Label:

TARWEBLOEM, vol MELKPOEDER, gejodeerd zout, inuline, plantaardige oliën (koolzaad), suiker,
honingpoeder, zuurdesem (gedroogde TARWEZUURDESEM), moutmeel (TARWE), dextrose, aroma,
antioxidant (ascorbinezuur), enzymen

Ingrediëntenlijst
TARWEBLOEM, vol MELKPOEDER, gejodeerd zout, inuline, plantaardige oliën (koolzaad), suiker, honingpoeder, zuurdesem
(gedroogde TARWEZUURDESEM), moutmeel (TARWE), dextrose, aroma, antioxidant (ascorbinezuur (E300)), enzymen

Fysische en chemische parameters
Methode

Beschrijving

Specificatie

Het product wordt geanalyseerd volgens een voorgedefinieerd inspectieplan.

Uitzicht
Beschrijving

Uitzicht

Kleur

Wit tot gebroken wit

Structuur

Poeder
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(Gemiddeld per 100 g/product)

Volgens EU verordening 1169/2011 en de amendementen van het Europees Parlement en de Raad van 25 Oktober 2011.
De gepresenteerde voedingswaarde gegevens zijn berekende waarden
Vetten

5,4

g

Verzadigde vetzuren

2,0

g

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren

2,1

g

Meervoudig verzadigde vetzuren

1,3

g

Trans vetzuren

<1

%

Koolhydraten

68,9

g

zetmeel

63,0

g

suikers

3,8

g

polyolen

0,0

g

Eiwitten

9,4

g

Vezels

5,6

g

Organische zuren

0,0

g

Alcohol (ethanol)

0,0

g

Vocht

7,0

g

As

4,1

g

ENERGIE IN KCAL

373,6

ENERGIE IN KJ

1.578,5

kcal
kJ

Natrium (Na)

1,345

g

Zout (x Na 2,5)

3,361

g

Allergenen informatie
Volgens EU verordening 1169/2011 en de amendementen van het Europees Parlement en de Raad van 25 Oktober 2011.
Aanwezig in product
Allergenen
Aanwezig in product
gemaakt op dezelfde
productielijn
Glutenbevattende granen en producten op
+
+
basis van glutenbevattende granen
Schaaldieren en producten op basis van
schaaldieren

-

-

Eieren en producten op basis van eieren

-

+
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Vis en producten op basis van vis

-

-

Aardnoten en producten op basis van
aardnoten

-

-

Soja en producten op basis van soja

-

+

Melk en producten op basis van melk
(inclusief lactose)

+

+

Noten en producten op basis van noten

-

-

Selderij en producten op basis van selderij

-

-

Mosterd en producten op basis van mosterd

-

-

Sesamzaad en producten op basis van
sesamzaad

-

+

Zwaveldioxide en sulfieten (> 10 ppm)

-

-

Lupine en producten op basis van lupine

-

-

Weekdieren en producten op basis van
weekdieren

-

-

- : Afwezigheid

+ : Aanwezigheid

Voedingscontaminanten
Grondstoffen worden gegarandeerd food grade in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op:
- Mycotoxinen (EG verordening 1881/2006)
- Zware metalen (EG-verordening 1881/2006)
- Residuen van bestrijdingsmiddelen (EG-verordening 396/2005)
Puratos NV monitored zijn producten op de bovengenoemde verontreinigingen met behulp van een bemonsteringsplan op basis
van risicoanalyse.

Indicatieve microbiologische waarden
Beschrijving

Specificatie

Totaal kiemgetal

< 200000 CFU/g

Gisten en schimmels

< 10000 CFU/g

Salmonella (/ 25 g)

Afwezig

E. Coli

< 10 CFU/g

Totaal Coliformen

< 1000 CFU/g

GGO Informatie
Het product bevat geen ingrediënten van GG origine en behoeft geen bijkomende etikettering (EC verordening 1830/2003).
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Bestralingsinformatie
Het product is niet behandeld met ioniserende straling en bevat geen bestraalde ingrediënten. Er is geen specifieke etikettering nodig
volgens EC richlijn 1999/2.

Kwaliteitsinformatie
BRC Global standard gecertificeerd

Bewaarcondities
Aanbevolen Opslagvoorwaarden:

Bewaar op een droge plaats (R.V.: max 65%) tussen 5 en 25 °C

Bewaarcondities na opening:

Sluit zorgvuldig de verpakking na gebruik.

Houdbaarheidsperiode:

6 Maanden

Verpakkingsinformatie
Algemene informatie
Verpakkingen

Pallet Beschrijving

Pallet

Zak 25Kg

Houten Europallet

EU (80 x 120)

Aantal
675

Eenheid
KG

Dieet informatie
Veganisten

Niet Geschikt

Ovo-lacto vegetariërs

Geschikt

Lacto vegetarisch

Geschikt

Coeliakie

Niet Geschikt

Kosher

Onbekend

Halal

Onbekend

Vrij van alcohol

Ja

Vrij van varkensvlees

Ja

Organisch

Nee

De informatie vermeld in dit document is enkel bedoeld voor onze klanten (en we aanvaarden geen aansprakelijkheid naar derden toe) en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Alle
producten worden geleverd in overeenstemming met onze algemene verkoopsvoorwaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele combinaties of mengsels van het
product die niet overeenstemmen met onze aanbevelingen. Bij het gebruik van het product worden onze klanten eraan herinnerd te voldoen aan alle relevante juridische, administratieve en wettelijke
voorschriften en procedures met betrekking tot het gebruik ervan en de bescherming van het milieu.
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