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PRODUCT DEFINITIE: Strudel met appel en bosvruchten, diepgevroren, gereed om te bakken 

85 g 

 

INGREDIËNTEN: appelen 23%, tarwemeel, samengestelde vetten (plantaardige oliën (palm, 

palmiste, kopra), water, boter 10% (melk), natuurlijke aroma’s (bevatten melk), emulgatoren: 

mono- en diglyceriden van vetzuren, zout, zuurteregelaar: citroenzuur, kleurstof: carotenen), 

bosvruchten 10% (in wisselende verhoudingen: frambozen, bramen, witte bessen, rode bessen, 

bosbessen, bosaardbeien), water, suiker, paneermeel (tarwemeel, gist, zout), plantaardige vezels,  

tapioca zetmeel, zout, moutextract van tarwe, melkeiwitten (melkeiwit, zuurteregelaar: 

natriumwaterstofcarbonaat). Kan sporen van ei en soja bevatten. 

 

ALLERGENEN: ingrediënten die allergene stoffen zijn vetgedrukt in de data sheet. Het product 

bevat gluten en melk. Kan sporen van ei, soja en noten bevatten. 

 

MICROBIOLOGISCHE KENMERKEN: 

Mesofita totale telling      <1.000.000 CFU / g 

Coliformen        <1000 CFU / g 

Staphylococcus aureus      <100 CFU / g 

Mold         <1.000 CFU / g 

Salmonella spp.       afwezig in 25 g 

Listeria monocytogenes      afwezig in 25 g 

 

VOEDINGSWAARDEDECLARATIE (gemiddelde waarden per 100 g product) 

Energie 

 kJ       1190  

 kcal       285 kcal 

Vetten         16 g 

waarvan verzadigde vetzuren     10 g 

Koolhydraten        30 g 

waarvan suikers       13 g 

Vezels        3,5 g 
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Eiwitten       3,5 g 

Zout         0,56 g 

 

PROEFNOTITIES (* = kenmerken met betrekking tot het gekookte product): 

Uiterlijk: bladerdeeg gevuld met appels en bosvruchten 

Kleur: witte strooien uniform 

Geur: geurig en karakteristiek aroma van appel, bosvruchten met noten van gebakken bladerdeeg 

met boter * 

Smaak: Karakteristieke * 

Consistentie: kruimelig en knapperige voor suiker in de dekking * 

 

FYSIEKE KARAKTERISTIEKEN: 

Gewicht g:        85 

Lengte mm:        40 ± 3% 

Breedte mm:        60 ± 3% 

Dikte mm:        30 ± 3% 

 

PACKAGING - VERPAKKINGSGROEP: Freezer Bag inhoud in meerdere lagen karton. 

Gewicht: g 85   

Stuks per doos 25 ca. Cod. EAN Cardboard  8009594000948 

Maatregelen karton 

(mm) 

295 x 235 x 100 Cod. EAN Envelope 8009594001280 

Dozen per laag: 13   

Lagen per pallet: 16   

Verpakkingen per 

pallet: 

208   

Pieces per pallet: 5.200 Pallet afmetingen: cm 80x120 
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Bruto gewicht pallet: 

kg 

492 Netto gewicht kg 442 

 

 

 

 

SHELF LIFE: 18 maanden 

 

VERVOER - OPSLAG: Een gecontroleerde temperatuur -18 ° C 

 

GEBRUIKSAANWIJZING: Product bij kamertemperatuur laten ontdooien gedurende 5 minuten. 

Gebruik bakpapier voor het bakken. Verwarm de oven voor tot 200 C° (190 C° indien geventileerd) 

en bak gedurende 20-22 minuten. Bestrooi met poedersuiker naar smaak en serveer warm. Eenmaal 

ontdooid, gelieve het product in de koelkast te bewaren, te consumeren binnen 24 uren en niet 

opnieuw in te vriezen.  

 

De productie bedrijf is onderworpen aan de controles in overeenstemming met het HACCP-systeem 

in overeenstemming met artikel 5 van de EG-verordening. 852/2004 en de regels van de autonome 

provincie Trento. 

 

 


