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: ACS sinds 2010

IFS sinds 2006

: Luxe Kerstdessert Bavarois
: 16153
:

:
Volume verbruikerseenheid : 16 x 110 ml 
EAN-code portie : niet aanwezig
EAN-code verkoopseenheid : 5410410015856

: 19019099

:

: 323 kcal
: 1348 kJ

vetten : 19,4 g
waarvan verzadigd : 12,5 g

Totaal Koolhydraten : 32,8 g
waarvan suikers : 23,9 g

Eiwitten : 3,4 g
zout : 0,3 g
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aanwezig in de fabriek

datum: 25/05/2021

Contactpersoon

Telefoonnummer
Faxnummer

Certificatie

Productnaam

+32(0)14 65 56 08 
+32(0)14 65 87 78 
info@van-gils.be

Paul van Gils

Artikelnummer

Gebruiksadvies 3 u ontdooien vóór consumptie bij  ± 7°C.

Luxe Kerstdessert Bavarois
Art. : 16153

1. Bedrijfsgegevens

2381 Weelde

Naam Producent

E-mail

Afwezig in 25g

Van Gils Sweet Creations
Elzenstraat 53Adres

2. Productinformatie

Framboos Bavarois met witte chocoladepasta, framboos puree, biscuit, eiwitschuim en chocolade. 
Ingrediënten: 32%gemengde room  (MELK, plantaardig vet: (palm, kokosnoot), room, EIGEEL, suiker, 
emulgator: E473), 11.2% frambozen (frambozen, suiker), 9.6% cake poeder (suiker, TARWEBLOEM 
(GLUTEN), raapzaadolie, gemodificeerd zetmeel, WEIpoeder (MELK), emulgatoren: E415, E466, 
E471, E466, zout, aroma's, rijsmiddel: E450i, suiker, 7% witte pasta (chocolade wit (suiker, volle 
MELKpoeder, cacaoboter, emulgator: SOJALECITHINE, natuurlijk vanille aroma), plantaardige olie 
(palmolie, raapzaad), watervrij MELKvet, HEELEI, voedingszuur: E330, conserveerrmiddel: E202, 
water), volle MELK, 3.6% afdekgelei (water, suiker, glucosiroop, emulgator:E440, voedingszuur: E330, 
anti-oxidant :E223 (SULFIET)
2.8% crème poeder  (suiker, gemodificeerd zetmeel, voedingszuur : E339), emulgator: E450iii, E401, 
zuurteregelaar: E516, MELKpoeder mager, kleurstof: E160a, aroma's, antiklontermiddel: E170,  2.5% 
feuilletine (TARWEMEEL, suiker, plantaardig vet (Koolzaad /zonnebloem) , watervrij MELKvet  
MELKsuiker, MELKeiwit, zout, mout (GERST), emulgator: E322 (zonnebloem), anti-oxidant: E306, 
rijsmiddel: E500(ii), glucosestroop, TARWEbloem, biscuit poeder (suiker, TARWEzetmeel, 
TARWEbloem, emulgatoren:E472b, E477, glucosesiroop , magere MELKpoeder, vanille aroma, 
kleurstof: E160a), Arachide-olie, gelatine, fondant chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter  
emulgator: SOJALECITHINE, vanille aroma, rode kleurstof  (cacao, kleurstof: E162), 0,02% 
Chocolade ster (suiker, cacaoboter  MELKpoeder volle, MELKpoeder mager, MELKvet, Kleurstof 
E171, emulgator: SOJALECITHINE, E476, vanille aroma).

3. Ingrediënten

Eenpersoons rechthoekig luxe taartje van een laagje Framboos Bavarois, 
een laagje witte chocoladepasta en een laagje framboos puree met 
tussen- en onderin verschillende soorten biscuit. Gegarneerd met een 
rozet eiwitschuim en een chocolade ster..

omschrijving

Totaal kiemgetal

4.Voedingswaarde (gemiddeld) per 100 g

Energetische waarde

5. Microbiologische normen

Intrastatistiekcode

Ingrediëntendeclaratie

coagulase positieve staphylococcen
Enterobacteriaceae

Afwezig in 25g

Energetische waarde

Salmonella
Listeria

Aantal stalen / week
5
5
1
1
1

6.Allergenenlijst

Glutenbevattende granen
Schaaldieren
Eieren

+
-
+

+
-

Vis
Aardnoten
Soja

-
-
+ +

+
-
+

in product



datum: 25/05/2021

Luxe Kerstdessert Bavarois
Art. : 16153

Glas :
Hout : Geen hout in productie met open verpakking
Metaal : Metaaldetectie
Ongedierte : Rentokil (8x / jaar)

materiaal gewicht afmeting
Primaire verpakking    : Doos :

2x inlegkarton :
Europallet :
Wikkelfolie :

Inhoud handelseenheid (HE) : 16x110ml
aantal HE per laag :
aantal lagen per pallet :
aantal HE per pallet :

Netto Bruto
Consumenteneenheid :
Handelseenheid :
Pallet :

Identificatieprint verkoopseenheid :
Info op verkoopseenheid :

Houdbaarheid :
: Houdbaarheid na ontdooiing: 2 dagen bij 0-4°C max

Transportcondities : minimaal -18°C

8
18
144

stikker met leveranciersinfo, inhoud, gebruiksadvies, THT artikelnummer, 
naam en ingrediënten (NL, F, D)

120 x 80 x 14 cm(ca. 15 kg)

226,6 kg

10. logistieke gegevens

lotnummer met THT       

1120 g 1468 g
nvt70 g

161,3 kg

-
-

9. Verpakking

250 g 400 x 285 x 80 mmkarton

Mosterd
Sesamzaad
Zwaveldioxide en sulfiet

Volgens de informatie waarover wij beschikken bevat dit product geen genetisch gemodificeerd organisme. Als 
gevolg daarvan is een declaratie niet van toepassing        
(EU regeling: 1829/2003/EG).

(in concentraties van meer dan 10 
mg/kg of 10 mg/l)

Selderij

Lupine
Weekdieren
Noten

Melk en melkproducten

-

+
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-

+
+
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+
-

-
-

+

Maandelijkse glasbreukcontrole + jaarlijkse glasaudit

hout
PE

7. Vreemde voorwerpen

+

350 x 125 x 1 mmkarton 98 g (2x49 g)

Bij -18°C:   12 maanden na productie / 6 maanden bij levering

11. Gewicht

12. Codering

13. Opslag en vervoer

8. GMO verklaring

250g


