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Website : www.van-gils.be

:

ACS sinds 2010

IFS sinds 2006

: Mini roomijstaartje met aardbeien/passievruchtensaus

: 5220

:

Volume handelseenheid : 12 x 120 ml

EAN-code consumenteneenheid: nvt

EAN-code handelseenheid : 5410410004560

: 21050099

:

Per 100 g

: 208 kcal

: 871 kJ

vetten : 11,2 g

waarvan verzadigd : 8,2 g

Totaal Koolhydraten : 23,7 g

waarvan suikers : 22,1 g

Eiwitten : 3,1 g

zout : 0,16 g

Paul van Gils

Certificatie

Productnaam

Intrastatistiekcode

Ingrediëntendeclaratie

Energetische waarde

3. Ingrediënten

4.Voedingswaarde 

Energetische waarde

Vanille roomijs met cacaofantasie en aardbeien- of passiesaus

+32(0)14 65 56 08 

+32(0)14 65 87 78 

info@van-gils.be

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Mini roomijstaartje

Met aardbeien/passievruchtensaus

05220

1. Bedrijfsgegevens

2381 Weelde

Naam Producent

datum: 21-01-2019

Van Gils Sweet Creations

Elzenstraat 53Adres

Omschrijving

Contactpersoon

2. Productinformatie

Artikelnummer

Ingrediënten: MAGERE MELK, 24%SLAGROOM (MELK), suiker, 4,5%  

cacaofantasie (kokos/palmvet, suiker, cacaomassa, magere 

cacaopoeder, emulgator: SOJALECITHINE, natuurlijk vanille aroma), 

LACTOSE, glucosesiroop, MELKEIWIT, 2% aardbeiensaus (glucose-

fructosesiroop,  30% aardbei, suiker, water, verdikkingsmiddel: 

E1422,   plantenconcentraat (wortel), zuurteregelaar: E330, E331,  

verdikkingsmiddel: E440, aroma, kleurstof: E100) /Saus passievrucht 

1,7%: (suiker, passievruchtsap, water,  verdikkingsmiddel: E1422,  

suiker,  zuurteregelaar; E330, aroma, kleurstof: E101), emulgator: 

E471, stabilisatoren: E410, E412, Aroma.

http://www.van-gils.be/#
mailto:info@van-gils.be#


Mini roomijstaartje

Met aardbeien/passievruchtensaus

05220

datum: 21-01-2019
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:

:
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aanwezig in de fabriek

Melk en melkproducten 

Glas :

Hout :

Metaal :

Ongedierte :

Mosterd

Sesamzaad

Zwaveldioxide en sulfiet
(in concentraties van meer 

dan 10 mg/kg of 10 mg/l)

5. Microbiologische normen

coagulase positieve staphylococcen

Tolerantie

<100000

<100

<100

Salmonella

Listeria

Norm

<10000

<10

<10

Afwezig in 25 g.

Afwezig in 1 g.

Totaal kiemgetal

Enterobacteriaceae

absoluut

<100

Frequentie

2 monsters/8 uur

wekelijkse steekproef

2 monsters/8 uur

wekelijkse steekproef

wekelijkse steekproef

6.Allergenenlijst

Glutenbevattende granen

Schaaldieren

Eieren

-

-

-

aanwezig in product

Lupine

Weekdieren

Schaalvruchten

Vis

Aardnoten

Soja

8. GMO verklaring

-

-

+

+

-

-

Vrij van

Bij de bereiding van dit product is geen gebruik gemaakt van grondstoffen die genetisch gemanipuleerd 

zijn en daarmee verplicht gedeclareerd dienen te worden volgens EG 1830/2003.

Vrij van

+

-Selderij

- +

+

Vrij van

+

-

7. Vreemde voorwerpen

+

-

+

-

-

+

Vrij van

-

-

-

--

-



Mini roomijstaartje

Met aardbeien/passievruchtensaus

05220

datum: 21-01-2019

materiaal gewicht afmeting

Primaire verpakking    :blister :

vb. Deksel:

Secundaire verpakking :

Omdoos :

Europallet :

Wikkelfolie :

Inhoud handelseenheid (HE) : 12 x 120 ml

aantal HE per laag : 16

aantal lagen per pallet : 17

aantal HE per pallet : 272

Netto Bruto

Consumenteneenheid :

Handelseenheid :

Pallet :

Identificatieprint Handelseenheid:

Info op Handelseenheid :

Houdbaarheid :

Transportcondities : minimaal -18°C

plastic

ten minste houdbaarheid datum (maand, jaar) 

196 228 kg

16,5 kg

777,6

285x195x90 mm120g

hout

karton

10. logistieke gegevens

11. Gewicht

13. Opslag en vervoer

Bij -18°C:  2 jaar na productie /6 maanden bij levering

plastic

Ingredienten declaratie middels voorbedrukt etiket op omdoos.

12 x 60 = 720 g

g

12. Codering

12 x 60 = 720 g

777,6 g

9. Verpakking

4,8 g


