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Algemene productinformatie
mc² NOBeef Burger 2,4 kg (30 stuks) diepgevroren (IQF)
Gewicht

2400 g

GMO-informatie
Geen GMO-ingrediënten aanwezig

Ingrediënten verklaring
Ingrediënten: 71% SOJA-structuur (water, SOJA-eiwit, TARWE-eiwit, TARWEzetmeel), zonnebloemolie, ui, eiwit van een EI van hennen met vrije uitloop,
zetmeel, specerijenextract, specerijen, gekaramelliseerde suiker, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: verwerkt Euchema-wier, dextrose, palmvet, aroma’s, zout,

Claims
Geschikt voor vegetariërs

Ja

Geschikt voor veganisten

Nee

Advies voor opslag en houdbaarheid
Levering

Diepgevroren

Opslagconditie: bevroren
Houdbaarheid (UHD) na verpakking: 10 maanden op -18°C
Uiterste houdbaarheidsdatum: (Gedrukt op het label) dd-mm-jjjj
lotcode: CODE DDMMJJJ (verpakkingsdatum)
Binnen 3 dagen na het ontdooien gebruiken indien bewaardop 4°C.
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.
Het product moet worden gebakken tot het gloeiend heet is.

Voedingswaarde (berekend)
Voedingswaarde

Aanwezigheid per 100 g

energie

706,00 kJ

Energie

168,70 kcal

ve

8,10 g

waarvan verzadigd

1,40 g

koolhydraten

8,00 g

waarvan suikers

1,20 g

vez

1,50 g

eiwit

15,20 g

zou

1,50 g

Vitamines
Vitamine B12

0,38 µg

Mineralen
ijzer

2,10 mg

Bij eventuele wijzigingen wordt u niet automatisch op de hoogte gebracht.

Allergenen
Vermelding van de aanwezigheid of afwezigheid van allergenen.
(Z = zonder, M = met, BM = bevat mogelijk, O = onbekend)

1,0 gluten

8,6 paranoten

BM

1.1 Tarwe

M

8.7 pistachenoten

BM

1.2 rogge

BM

8.8 macadamianoten

BM

1.3 gerst

BM

9.0 selderij

BM

1.4 haver

BM

10.0 mosterd

Z

1.5 spelt

BM

11.0 sesam

Z

1.6 kamut

BM

12.0 zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228) in concentraties van meer
dan 10 mg / kg of 10 mg / l, uitgedrukt als SO2

Z

2.0 schaaldieren

Z

13.0 lupine

Z

3.0 ei

M

14.0 weekdieren

Z

4.0 vis

Z

20.0 lactose

Z

5.0 aardnoten

BM

21.0 cacao

Z

6.0 soja

M

22.0 glutamaat (E620-E625)

Z

7.0 melk

Z

23.0 kip

Z

24.0 koriander

M

8.0 noten
8.1 amandelen

BM

25.0 maïs

M

8.2 hazelnoten

BM

26.0 groenten

Z

8.3 walnoten

BM

27.0 rundvlees

Z

8.4 cashewnoten

BM

28.0 varkensvlees

Z

8.5 pecannoten

BM

29.0 wortel

Z

De informatie in deze specificatie is afgeleid uit de recepten en informatie van leveranciers. Daarom kunnen er geen rechten worden afgeleid uit deze inforamtie. Bij eventuele
wijzigingen wordt u niet automatisch op de hoogte gebracht.

Onze soja is GMO-vrij. Geproduceerd in een fabriek die ook aardnoten en noten verwerkt.

Verpakkingsinformatie
Verpakking
Zak in doos
Afmetingen pakket (l x b x h) in mm: 264 x 198 x 106
Gewicht x aantal: 80 gram, 30 stuks
Nettogewicht per pakket: 2,4 kg
Pallet
Europallet
aantal cateringpakketten per pallet: 180 18
cateringpakketten per laag, 10 lagen

Instructie voor de bereiding
Bak of gril de (bij voorkeur) ontdooide mc² NOBeef Burger 3 tot 4 minuten lang aan elke kant op een medium vuur in olie of boter tot de mc² NOBeef Burger
een mooie donkerbruine kleur heeft. Heerlijk op een hamburgerbroodje, bij een warme maaltijd, op de barbecue of gril.

Organoleptisch
Uiterlijk: hamburger (9 cm)
Kleur: bruin
Geur: specerijen
Smaak: licht gekruid/hartig
Consistentie: zacht en sappig

Kwaliteitsgarantiesysteem
Onze productieplaatsen werken volgens de HACCP-principes en conform de Europese wetgeving.
Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.
Alle waarden in deze specificaties zijn berekend op basis van de specificaties van het ruwe materiaal.
Deze specificatie is niet wettelijk bindend.

Certificaten
BRC Voeding V7 + module verhandelde goederen

vervaldatum: 22-08-2019

GMO-vrij certificaat

vervaldatum: onbekend

Machtiging
Naam

Paul Jan Draaijer

Functie

Kwaliteitsservice

Datum
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Stad
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