
ARTIKELNUMMER

GGO Informatie (Verordening 1830/2003/EG)

Omschrijving Brusselse wafel met boter Glutenbevatende granen + Schaalvruchten (noten) -

verpakking 24stuks Schaaldieren - Selderij -

Barcode 5425032785216 Eieren + Mosterd -

Vis - Sesamzaad - Traceerbaarheid

Aardnoten - SO2 (> 10 mg/kg of 10 mg/l) -

Soja + Lupine -

Melk + Weekdieren -

Productiegegevens

Energie KJ 1438 Koolhydraten 35,9

Energie kcal 344 Suikers 1,4 Leveranciersgegevens

Totale vetten 19,5 Eiwitten 6,1 Mekabe bvba

Verzadigde vetten 7,5 Zout 0,3 Polderstraat 8

8600  Diksmuide

t +32 (0)51 50 60 51

f +32 (0)51 50 60 51

www.mekabe.be
info@pommenv.be

Transport- en bewaarvoorschriften Chemische contaminanten (wettelijk conform 1881/2006/EG en 1259/2011/EG) Certificatie

Documentgegevens
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Deze productspecificatie is naar bestvermogen samengesteld op basis van gegevens die beschikbaar zijn op datum van opstellen van het document. Deze gegevens zijn gebonden aan productieprocessen, leveranciersdeclaraties, literatuur en grondstofspecificaties en zijn bijgevolg 
wijzigbaar in functie van tijd en beschikbaarheid. Productaansprakelijkheid beperkt zich tot wettelijke aansprakelijkheid.  De specificatie is dan ook louter informatief en kan geenszins als tegenstelbare garantie worden aangewend. Wijzigingen worden niet automatisch medegedeeld. 

Ingeval van noodzaak of overmacht kan de receptuur worden aangepast. De aanpassingen worden gedeclareerd op de etikettering, Bij verschillen in declaratie tussen etiket en specificatie is het etiket relevant.

Ingrediëntendeclaratie 

Fysische hazards 

Het product is vrij van productvreemde objecten die een veiligheidsrisico kunnen inhouden.

Houdbaarheid

Deoxynivalenol < 500 μg/kg

Zearalenon < 50 μg/kg

Traceerbaarheid van producent tot gebruiker kan worden gegarandeerd 
aan de hand van het lotnummer, vermeld op de verpakking.

Geproduceerd en verpakt in België in een inrichting die voldoet aan de 
eisen gesteld in de verordening 852/2004/EG

De producent onderhoud een kwaliteitssysteem gebaseerd op de IFS 
norm.

Microbiologische criteria  (wettelijk conform 2073/2005/EG)

Totaal Aëroob Kiemgetal <10.000/g

Gisten en Schimmels <1.000/g

productie + 364 dagen

Transport en bewaring bij maximum -18°C

Bevat geen ingrediënten die afkomstig zijn van declaratieplichtige 
genetisch gemodificeerde organismen

Productbeschrijving

PRODUCTGROEP ARTIKELNAAM
WAFELS BRUSSELSE WAFEL BOTER

Allergeneninformatie  (RL 2003/89/EG en RL2006/142/EG)

(+) aanwezig, (-) niet aanwezig, (?) onvoldoende gegevens,                   
(▲) aanwezig in het bedrijf - niet in het recept

Additieven als technische hulpstof of als carry-over

TARWEbloem, water, geraffineerde plantaardige oliën en vetten (palm, 
koolzaad), boter, volle MELKpoeder, EIpoeder, maïszetmeel, kristalsuiker, 
SOJA-eiwitten, zout, gist, maltodextrine, vanilline aroma, natuurlijk aroma, 
emulgator: E322 (bevat SOJA) E471

rijsmiddel: E500ii, E575; verdikkingsmiddel: E415, voedingszuur: E330, 
kleurstof: E160a(ii)

Voedingswaarde per 100 g


