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Artikelnummer 21060 
Naam   Appel Karamel Cake 
Versie  26-10-2017 
 
Ingrediëntendeclaratie 
Appel (27%), suiker, tarwebloem, karamel 12% [suiker, gesuikerde condens melk, water, 

glucosestroop, karamel suiker, plantaardig vet, gemodificeerd waxy maïszetmeel, 
verdikkingsmiddel: E401; emulgator: E471; aroma], ei, plantaardige olie en vet (zonnebloem, 

palm, raapzaad), margarine [plantaardige olie en vet (palm, palmpit, raapzaad), water, zout, 

emulgatoren: E471, E475, E322 (sojalecithine); suiker, aroma, voedingszuur: E330; 
kleurstof: E160a;], glucosestroop, tarwezetmeel, eipoeder, rijsmiddelen: E500, E450, E431; 

rijstebloem, dextrose, gemodificeerd waxy maïszetmeel, zout, weipoeder, droge 
melkbestanddelen, emulgatoren: E471, E475; geleermiddel: E440; aroma, voedingszuur: 

E330; kleurstoffen: E160b, E150; verdikkingsmiddelen: E415, E401. 
 

Allergenen informatie 

Wordt geproduceerd in een bedrijf waar noten verwerkt worden. 
 

GMO informatie 
Volgens ons beschikbare informatie, worden er geen ingrediënten in dit product verwerkt, die 

geproduceerd zijn met en/of afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde organismen.  

Een aanvullende etikettering is dan ook volgens de EU-richtlijnen no, 1829/2003 en 
1830/2003 niet noodzakelijk. 

 
Voedingswaarde (berekende waarden) 

   Per 100 g  per portie (56 g) Referentie inname* 

Energie   1127 kJ / 269 kcal 631 kJ / 151 kcal 8% 
Vetten   9,9 g   5,5 g   8% 

Waarvan verzadigd 3,8 g   2,1 g   11% 
Koolhydraten  42,1 g   23,6 g   9% 

Waarvan suikers 28,9 g   16,2 g   18% 
Eiwitten   2,7 g   1,5 g   3% 

Zout   0,1 g   0,1 g   1% 

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

 
Microbiologische specificatie 

Maximaal kve/gram: 

Aeroob kiemgetal  1.000.000 
Enterobacteriaceae  1.000 

Gisten    1.000 
Schimmels   100 

Escherichia coli   10 
Listeria    afwezig / 25 gram 

Salmonella   afwezig / 25 gram 

 
Houdbaarheid en opslagcondities 

Diepvries product. 
Tenminste houdbaar tot 24 maanden na productiedatum bij –18°C of kouder. 

Na ontdooien tussen 0°C en 7°C bewaren en binnen twee dagen consumeren. Tijdens 

gekoelde opslag kunnen fysische veranderingen optreden in het product.  
Het product na ontdooien niet opnieuw invriezen. 
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Service 
Vermeld bij communicatie over de geleverde producten de houdbaarheidsdatum en lotcode 

welke vermeldt staan op de verpakking. 

 
 

Met deze specificatie vervallen alle voorgaande specificaties. 
 

Ondertekening 

 
Anne Braun 
Quality Assurance 

 

Datum: 26-10-2017 

 

 
 

 


