
Revogan honing Manuka NPA5+/MG083 250g

TECHNISCHE FICHE

Kenmerken

Honing van Manuka. Een vaste honing met een unieke werking, afkomstig
van de manukaplant uit Nieuw-Zeeland.
Non Peroxide Activity (NAP): 5+ , graadmeter die zuiverheid en
concentratie van Manuka aangeeft.
Methylglyoxal (MGO): >83mg/kg, component voor anti-bacteriële
activiteit.

Bruto kg/st 0,510

Netto kg/st 0,250

L st (m) 0,070

B st (m) 0,070

H st (m) 0,090

# /sec.verp. 6

Bruto kg/sec.verp. 3,100

Netto kg/sec.verp. 1,500

L sec.verp. (m) 0,190

B sec.verp. (m) 0,145

H sec.verp. (m) 0,100

# sec.verp/laag 12

# sec.verp/pallet 300

lagen/pallet 25

 Productbeschrijving

100% Manuka honing

 Ingrediënten

 Microbiologische criteria

Clostridium botulinum: externe testen - norm < 1/g
Door de grote suikerconcentratie, de lage aw-waarde en de lage
zuurtegraad is er weinig gevaar. Wel dient tijdens het gebruik zorgvuldig
gewerkt te worden. Resten aan lucht blootgesteld kunnen water opslorpen
(honing is hygroscopisch), vervuilen en gaan gisten.
Totaal kiemgetal: < 100 000 /g
Enterobacteriaceae: < 10 /g
Gisten: < 500 /g
Schimmels: < 500 /g
Salmonella: afwezig (/25g)

cnk3068ref.

Algemene voeding

Monoflor honing afkomstig van de Manuka
struik/ boom uit Nieuw-Zeeland
(synoniemen: Tea tree, Leptospermum
scoparium, Leptospermum polyglaifolium).

 Fysico-chemische kenmerken

Asgehalte: max. 0,6%, Vocht: max. 20%
Pesticides: de honing wordt chromatografisch getest op aanwezigheid van
pesticides. De honing voldoet aan de EU regulering 396/2005 &
470/2009 & 37/2010.
Sanitaire garanties: alle in de EU ingevoerde honing is getest op
aanwezigheid van bijenziektes en bezit hiervoor een sanitair attest.
Antibiotica: de honing wordt getest op streptomycine, sulfonamiden,
tetracycline en chloramphenicol, nitrofuranen en macrolides (interne en
externe analyses). Normen:
streptomycine < 10 ppb
sulfonamiden < 10 ppb
tetracycline < 10 ppb
chloramphenicol < 0,1 ppb
nitrofuranen < 1 ppb
macrolides (erythromycine, tylosine) < 10 ppb

 Bewaarcondities

Koel en donker bewaren.

 Houdbaarheid

Minimale houdbaarheid: 30 dagen
Maximale houdbaarheid: 24 maanden

 Voorzorgsmaatregelen

Honing is niet aangewezen voor kinderen jonger dan 12 maanden.
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Energie kJ 1400

               kcal 334

Vetten (g) 0,8

  Verzadigde vetzuren (g) 0,5

Koolhydraten (g) 80,4

  Suikers (g) 65,4

Eiwitten (g) 0,1

Zout (g) 0,008

/100 g

 Nutritionele analyse

 %RI

 Allergenen

Aanwezig Afwezig Sporen Onbekend

Glutenbevattende granen en afgeleiden x

Schaaldieren en afgeleiden x

Eieren en afgeleiden 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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