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Eindproductspecificatie

Merknaam Ambachtelijke roomkaas Italiano 150g
Code 111104
Versie 20
EAN-code HE 8711162900160
EAN code CE 8711162010593

Productomschrijving

Verse roomkaas met oregano, paprika, knoflook en olijven

Ingrediënten

Percentage Land
verse roomkaas 92.16% Nederland
       - gepasteuriseerde melk 72.71% Nederland
       - room 18.19% Nederland
       - zout 0.68% Nederland
       - verdikkingsmiddel 0.50% Italië, Spanje
          - E410 0.50% Italië, Spanje
       - zuursel (melk) 0.06% Nederland
       - microbieel stremsel 0.02% Nederland
knoflookpuree 3.69% China, Nederland
       - knoflook 2.87% China
       - zout 0.11% Groot-Brittannië
       - citrusvezel 0.04% Duitsland
paprikapasta 2.30% Duitsland
       - paprika 1.27% Bulgarije, China, Macedonië, Oezbekistan

(Republiek), Spanje
       - azijn 0.07% Duitsland
       - zout 0.06% Nederland
groene olijven 0.69% Spanje
       - olijven groen 0.67% Spanje
       - zout 0.01% EU
knoflookpoeder 0.55% China
oregano 0.16% Peru
gedroogde paprika 0.12% Nederland
zout 0.12% Nederland
paprikapoeder 0.12% Hongarije
conserveermiddel 0.05% China
       - E200 0.05% China
verdikkingsmiddel 0.04% Italië
       - E415 0.04% Italië
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       - E407 0.01% Italië
voedingszuur 0.01% Nederland
       - E330 0.01% Nederland

Ingrediëntendeclaratie

92.16% verse roomkaas (gepasteuriseerde melk, room, zout, verdikkingsmiddel (E410), zuursel (melk), microbieel stremsel), 
knoflookpuree (2.87% knoflook, zout, citrusvezel), paprikapasta (1.27% paprika, azijn, zout), groene olijven (0.67% olijven groen, zout), 
0.55% knoflookpoeder, 0.16% oregano, 0.12% gedroogde paprika, zout, 0.12% paprikapoeder, conserveermiddel (E200), 
verdikkingsmiddel (E415, E407), voedingszuur (E330)

E = Door de EU goedgekeurde hulpstof

Voedingswaarde

100 g 10 g RI/10 g (%)
Energie 1117 kJ 112 kJ 1 %
Energie 270 kcal 27 kcal 1 %
Vetten 24.8 g 2.5 g 3.5 %
- Verzadigd 15.7 g 1.6 g 7.8 %
Koolhydraten 4.5 g 0.5 g 0.2 %
- Suikers 3.2 g 0.3 g 0.4 %
Vezels 0.8 g 0.1 g - %
Eiwitten 6.9 g 0.7 g 1.4 %
Zout 1.05 g 0.11 g 1.76 %

 Allergenen Informatie

   
1.0 Gluten -
1.1 Tarwe -
1.2 Rogge -
1.3 Gerst -
1.4 Haver -
1.5 Spelt -
1.6 Khorasantarwe -
2.0 Schaaldieren -
3.0 Ei -
4.0 Vis -
5.0 Aardnoten (pinda's) -
6.0 Soja -
7.0 Melk +
8.0 Noten (schaalvruchten) -
8.1 Amandelen -
8.2 Hazelnoten -
8.3 Walnoten -
8.4 Cashewnoten -
8.5 Pecannoten -
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8.6 Paranoten -
8.7 Pistachenoten -
8.8 Macadamianoten -
9.0 Selderij -
10.0 Mosterd -
11.0 Sesam -
12.0 Zwaveldioxide en sulfieten (E220 - E228) -
13.0 Lupine -
14.0 Weekdieren -

Geschikt voor:

   
Kosher -
Halal +
Vegetarisch +
Voor veganisten -

SKAL

   
SKAL code aanwezig -

Microbiologische eigenschappen

Grenswaarden Methode
Aeroob kiemgetal < 500 kve/g (max. 10000

kve/g)
ISO 4833-1

Gisten / schimmels <100 kve/g (max. 1000
kve/g)

ISO 21527-1

Coag. pos. Staphylococcus m=10 kve/g, M=100
kve/g, n=5, c=2

ISO 6888-2

Enterobacteriaceae m=10 kve/g, M=100
kve/g, n=5, c=2

ISO 21528-2

Listeria monocytogenes afwezig in 25g, n=5, c=0 ISO 11290-1

Fysische/chemische eigenschappen

Gemiddeld Tolerantie Methode
pH-waarde - <5.0 pH-meter
Droge stof gehalte (%) 37.7 +/-3 berekend
Vet in droge stof (%) 65.8 - berekend

Sensorische eigenschappen

Omschrijving
Kleur / Uiterlijk stukjes groene olijven en oregano, rode paprika
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Geur fris
Smaak naar olijven, knoflook, oregano
Consistentie zacht

Metaaldetectie

Eenheid (mm)
Fe 2
non-Fe 3
RVS 4
Diameter zeef (naturel) nvt
Diameter zeef (kruiden) nvt

Bewaarcondities en houdbaarheid

Aflever condities gekoeld transport (max.
7°C)

Opslag condities gekoeld bewaren (max.
7°C)

Bewaaradvies consument gekoeld bewaren (max.
7°C)

na openen beperkt
houdbaar

THT vanaf productie
THT bij aflevering 35 dagen
Codering THT Datum: DD-MM-JJJJ

Verpakkingsinformatie

Soort Inhoud Gewicht Codering Afmetingen
Primaire verpakking PP

transparant
kuipje, seal,
deksel

150 g 8.9g 115 x 88 x
42mm

Omverpakking kartonnen
omdoos

6*150g 45g Bodem
(naam,
ingrediënt,
THT,
bewaartemp,
productiecod
e)

270 x 228 x
45mm

Logistieke informatie
Soort pallet Euro
Aantal verpakkingen per colli 6
Aantal colli per slag 12
Aantal colli per pallet 240
Omsnoering pallet Rekfolie
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Overige toelichtingen

Omschrijving
Melksoort gepasteuriseerde koemelk, weidemelk
Zout gejodeerd nee
Verpakt onder beschermende atmosfeer nee
Vrij van vreemde bestanddelen ja
Gewicht: vast minimaal / variabel / e-gewicht e-gewicht
Kleur zuivel nvt
Kleur korst en korstbewerking nvt
Carry-over, technische hulpstoffen (herkomst)
Opmerkingen

Wettelijke aspecten

GMO Naar beste weten en gebaseerd op verklaringen van
toeleveranciers, wordt hiermede verklaard dat dit
product geen van GMO afkomstige ingrediënten bevat
zoals bedoeld in Verordening EC 1829/2003 en
1830/2003.

Ionisatie Naar beste weten en gebaseerd op verklaringen van
toeleveranciers, wordt hiermede verklaard dat dit
product geen ionisatie is ondergaan en geen
ingrediënten  bevat die zijn geioniseerd.

Contaminanten, Residuen en Hygiene Het product voldoet aan alle huidige EU wetgeving
betreffende verontreiniging (EC 1881/2006),
bestrijdingsmiddelresiduen (EC 396/2005) en
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen (EC
852/2004, EC 853/2004) en aan EC 1308/2013 en
amendementen.

Voedsel contact materiaal Naar beste weten en gebaseerd op verklaringen en
migratie rapporten van toeleveranciers, wordt
hiermede verklaard dat het verpakkingsmateriaal voor
dit product is goedgekeurd voor het verpakken van
levensmiddelen en voldoet aan EC-verordening
1935/2004 en 10/2011 en amendementen.

Voedingswaarde disclaimer Voedingswaarde is berekend. Toleranties
gepubliceerd in "Leidraad voor de bevoegde
autoriteiten m.b.t. het vaststellen van toleranties voor
voedingswaarden" zijn hier van toepassing.

EG-nummer productielocatie

NL Z0941 EG
NL Z0779 EG
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Bedrijfsgegevens: Lebo Kaas B.V. / 1e Industrieweg 13 / 3411 MG Lopik /  Nederland / Tel. +31 (0)348-558020 / Fax +31
(0)348-557683 / https://lekkerkerkergroep.nl
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