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TECHNISCHE FICHE 
 
PRODUKTNUMMER  :   02190 
 
VERKOOPBENAMING :     PROGRESTAART ADVOKAAT 12 P. VOORGESNEDEN 
 
PRODUKTOMSCHRIJVING :  Diepgevroren gebak, voorgesneden, klaar voor consumptie 
 
PRODUKTFORMAAT :  Diam. 27 cm, gewicht : 850 gr, 12 p. voorgesneden 
 
GEBRUIKSINSTRUCTIES : ontdooitijd +/- 8 min., na ontdooien niet terug invriezen 
 
HOUDBAARHEID EN OPSLAGCONDITIES : 
Houdbaarheid na productie : 12 maanden 
Bewaren bij -18 °C diepvries, na ontdooien niet terug invriezen. 
 
VERPAKKING  
Verpakt per 4 stuks/karton  
24 kartons per pallet  
 
INGREDIENTENDECLARATIE 
volle MELK, suiker, gedeeltelijk gehard plantaardige olie en vet (kokos, palm), 
advocaat 14% (EIEREN, alcohol, suiker, water, natuurlijk aroma, 
verdikkingsmiddel: E466, kleurstof: E160a), EIWIT, water, cacaomassa, EIEREN, 
cacaoboter, MELKvet, AMANDELEN, cacaopoeder, emulgator: E322 (SOJA), 
aroma, vanilline 
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ALLERGENENLIJST 
 
+ het product bevat de genoemde stof als ingrediënt of door overdracht 
 -  het artikel is vrij van de genoemde stof (receptuur)  
? er zijn onvoldoende gegevens bekend om te kunnen indelen en/of het product bevat slechts sporen 

van de stof (mogelijkerwijze door kruiscontaminatie binnen de productie-éénheid) 
 
Allergenendeclaratie op basis van de Richtlijn 2000/13/EG van het Europese parlement en de raad van 
20 maart 2000 (RL EPR 2003/89/EG van 10.XI.2003) en de wijzigingen door Richtlijn 2003/89/EG en 
Richtlijn 2006/142/EG 

 
glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut en hybride soorten hiervan) en producten op 
basis van deze granen - 
schaaldieren en producten op basis van schaaldieren - 
eieren en producten op basis van eieren + 
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 + 
schaalvruchten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, 
macadamianoten) en producten op basis van schaalvruchten + 
selderij en producten op basis van selderij - 
mosterd en producten op basis van mosterd - 
sesamzaad en producten op basis van sesamzaad - 
zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10mg/kg of 10mg/l uitgedrukt als SO2 - 
lupine en producten op basis van lupine - 
weekdieren en producten op basis van weekdieren - 

 
 
VOEDINGSWAARDE 
 

Parameter Eenheid Waarde 

Energie 
kJ / 100g 1302 

kcal / 100g 314 

Vetten g / 100g 20.4  

Waarvan verzadigde vetzuren g / 100g 16.7  

Koolhydraten g / 100g 27.9  

Waarvan suikers g / 100g 26.1  

Vezels g / 100g 0.3  

Eiwitten g / 100g 3.3  

Zout g / 100g 0,083 

 
BARCODE EENHEID : 5412403101232 
BARCODE KARTON : 5412403400038 


