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Productspecificaties
Productgegevens
Productnummer

503

Productnaam

Blik Holland

Gewicht (leeg)

ca. 91 gram

Gewicht (gevuld)

ca. 455 gram (met pakje à 10 stroopwafels)

Afmetingen

Doorsnee 95 mm, hoogte 100 mm

Decoratie

Viertal typisch Hollandse foto’s (Amsterdam / Molen / Tulpen / Koe)

Bewaaradvies stroopwafels

Donker (en koel)

THT-datum stroopwafels

ca. 5 weken

Ingrediënten stroopwafels
Tarwebloem (gluten), suikerstroop 39% (glucose, fructose), margarine (plantaardige oliën (palm-, raap-,
kokosolie), water, zout, emulgatoren: zonnebloemlecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren,
voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: caroteen), suiker (sacharose, invertstroop), water,
roomboter (melk), scharreleieren (ei), sojabloem (soja), zout, melado, kaneel, rijsmiddel:
natriumbicarbonaat.
 Al onze producten zijn gemaakt met of van niet genetisch gemodificeerde grondstoffen.
 Al onze producten voldoen aan alle eisen van de Nederlandse (Waren)Wet.

Verpakkingsgegevens
Wijze van verpakken

12 blikjes verpakt in een doos / 48 blikjes verpakt in een overdoos

Afmetingen doos (12 blikjes)

39,5 (l) x 30 (b) x 11 (h) cm.

Gewicht doos (leeg)

ca. 1.300 gram

Gewicht doos (gevuld)

ca. 5.670 gram (met pakjes à 10 stroopwafels)

Afmetingen overdoos (48 blikjes)

41,5 (l) x 32 (b) x 48 (h) cm.

Gewicht overdoos (leeg)

ca. 6.250 gram

Gewicht overdoos (gevuld)

ca. 23.750 gram (met pakjes à 10 stroopwafels)

Palletgegevens
Type pallet

Blokpallet

Aantal eenheden per pallet

32 overdozen (totaal 128 dozen à 12 blikken)

Pallethoogte

ca. 205 cm hoog (4 lagen met 8 overdozen incl. pallet)

Materiaal wikkelfolie

Rekwikkelfolie transparant
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Voedingswaarde per 100 gram
Energie

1948 kJ

Calorieën

465 kcal

Eiwit

4,3 g

Koolhydraten

69,8 g

Waarvan suikers

28,4 g

Vetten

18,3 g

Waarvan verzadigd
Voedingsvezels
Zout

9,4 g
0,9 g
0,92 g

Vitamine

0g

Allergenen

Allergenen

Gluten bevattende granen

+

Lupine

-

Schaaldieren

-

Weekdieren

-

Ei

+

Lactose

+

Vis

-

Cacao

-

Aardnoten (pinda’s)

-

Glutamaat (E620 – E625)

-

Soja

+

Kippenvlees

-

Melk

+

Koriander

-

Noten (schaalvruchten)

-

Maïs

-

Selderij

-

Peulvruchten

-

Mosterd

-

Rundvlees

-

-

Varkensvlees

-

-

Wortel

-

Sesam
Zwaveldioxide en sulfieten

(> 10mg SO2/kg)

+ Bevat - Vrij van ? Kan sporen bevatten van

Microbiologische gegevens per gram eindproduct
Totaal algemeen kiemgetal

< 100.000

Enterobacteriaceae

< 100

Gisten

< 1.000

Schimmels

< 1.000

Salmonella

Afwezig per 25 g

