
Meco FF carrégebraad (22g/st) DV 2kg

TECHNISCHE FICHE

Kenmerken

Fingerfood carrégebraad, porties van 22gr. Zachte structuur.

Bruto kg/st 2,249

Netto kg/st 2,000

L st (m) 0,320

B st (m) 0,248

H st (m) 0,070

# sec.verp/laag 16

# sec.verp/pallet 160

lagen/pallet 13

 Productbeschrijving

Varkensvlees 44%, water, koolzaadolie, aardappel, EI-eiwit, EIdooier,
maltodextrine, aardappelzetmeel, gemodificeerd zetmeel, zetmeel,
gedehydrateerde glucosesiroop, zout, dextrose, rijstebloem,
zonnebloemolie, rijsmiddelen: E450, E500, kruiden & specerijen
(MOSTERD), stabilisator: E451, glucosesiroop, suiker, aroma, olijfolie,
gemodificeerd maïszetmeel, antioxidant: E301, gemodificeerd
tapiocazetmeel, smaakversterker: E621, zuurteregelaar: E331, rookaroma.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, vis, soja, melk, lactose,
selderij, sesam, sulfiet, lupine, weekdieren.

 Ingrediënten

2202ref.

Eiwitrijk

Aangepaste texturen

België

 Bewaarcondities

Bewaartemperatuur: -18°C.
Eenmaal ontdooid, direct verwerken en serveren.
Niet opnieuw invriezen.

 Houdbaarheid

Minimale houdbaarheid: 30 dagen
Maximale houdbaarheid: 365 dagen

 Bereidingswijze

Vanuit bevroren toestand, met deksel, verwarmen tot 70°C kerntemperatuur.
Combi steamer: 12 min op 98°C
Microgolf: 3 à 4 min op 750W
Regeneratiekar: opwarmcyclus van 45 min tot een maximum van 120°C

 FAQ

Om een volledige maaltijd te kunnen vervangen geven wij het advies om
12 porties per persoon te serveren: 3 porties vlees of vis, 4 porties zetmeel
en 5 porties groenten.

Land van oorsprong:

Datum laatste wijziging: 24/08/2022

&eBD19FMSWSRQr

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.

 EAN verkoopseenheid
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Meco FF carrégebraad (22g/st) DV 2kg

TECHNISCHE FICHE

Energie kJ 713

               kcal 171

Vetten (g) 12

  Verzadigde vetzuren (g) 3,1

Koolhydraten (g) 5,1

  Suikers (g) 0,8

Eiwitten (g) 10,6

Zout (g) 0,8

Natrium (g) 0,331

/100 g

 Nutritionele analyse

 %RI

GGO vrij.

 Allergenen

Aanwezig Afwezig Sporen Onbekend

Glutenbevattende granen en afgeleiden x

Schaaldieren en afgeleiden x

Eieren en afgeleiden x x

Vis en afgeleiden x

Aardnoten en afgeleiden (pinda) x

Soja en afgeleiden x

Melk en afgeleiden (incl lactose) x

Noten en afgeleiden x

Selderij en afgeleiden x

Mosterd en afgeleiden x

Sesamzaad en afgeleiden x

Zwaveldioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L) x

Lupine en afgeleiden x

Weekdieren en afgeleiden x
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