Artikelnummer: HC062

EAN: 8710665912618

Bonte Mix

Bonte Mix
Hoppe
Bonte Mix 6 soorten per stuk verpakte koekjes.
EAN: 8710665912618 (CE)

Basisgegevens
Commerciële naam

Bonte Mix

Wettelijke naam

Koekje gevuld met cacao crème, luxe crème biscuit, kokosrotsje, wafel gevuld met crème met
koffiesmaak, choc chip cookie, koekje in allerhande vormen

Functionele naam

Mix van 150 per stuk verpakte koekjes

Merk

Hoppe

Het verhaal
Hoppe Bonte Mix 6 soorten per stuk verpakte koekjes mix in een doos van 150 stuks.

Ingrediënteninformatie
Ingrediënten:, KOEKJE GEVULD MET CACAO CRÈME: (70% koek (TARWEBLOEM, plantaardige oliën (palm, SOJA, zonnebloem, katoenzaad),
suiker, maïszetmeel, 1% cacao, zout, rijsmiddelen (E450, E500), aroma, emulgator (SOJALECITHINE)), 30% crème (suiker, plantaardige oliën (palm,
SOJA, zonnebloem, katoenzaad), SESAMPASTA, 6% cacao, HAZELNOOTOLIE, johannesbroodpitmeel, emulgator (SOJALECITHINE), aroma,
HAZELNOOTPUREE, zout)), LUXE CRÈME BISCUIT: (TARWEBLOEM, suiker, 18% crème (suiker, plantaardige olie (palm), maïszetmeel, aroma,
emulgator (SOJALECITHINE)), plantaardige olie (palm), maïssiroop, WEIPOEDER (MELK), emulgator (E450), zout, rijsmiddelen (E500, E503)),
KOKOSROTSJE: (31% kokos, suiker, glucosestroop, EIWIT, dextrose, rijstebloem), WAFEL GEVULD MET CRÈME MET KOFFIESMAAK: (suiker,
MELKCHOCOLADE (suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, watervrij MELKVET, emulgator (SOJALECITHINE)), gehard plantaardig
vet (coprah), TARWEBLOEM, kleurstof (E150), aroma (koffie), plantaardige olie (palm), magere cacaopoeder, rijsmiddel (E500), zout, emulgator
(SOJALECITHINE)), CHOC CHIP COOKIE: (TARWEBLOEM, plantaardige vetten (palm, raapzaad), suiker, chocolade (suiker, cacaomassa,
cacaoboter, emulgator (SOJALECITHINE), aroma), cacaopoeder, volle MELKPOEDER, rijsmiddelen (E500, E503), zout, voedingszuur (E330),
emulgator (SOJALECITHINE), aroma), KOEKJE IN ALLERHANDE VORMEN: (TARWEBLOEM, plantaardig vet en olie (palmvet, raapzaadolie), suiker,
MELKPOEDER, zout, citroenrasp (suiker, fruit (citroen, citroenschil), gemodificeerd aardappelzetmeel, zuurteregelaar (E330), conserveermiddel
(E224 (SULFIET))), emulgator (SOJALECITHINE), aroma, kleurstof (E160a), rijsmiddel (E503))

Ingrediënten in tabel
Ingrediënten:
KOEKJE GEVULD MET CACAO CRÈME:
koek
TARWEBLOEM
plantaardige oliën
palm
SOJA
zonnebloem
katoenzaad
suiker
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maïszetmeel
cacao
zout
rijsmiddelen
E450
E500
aroma
emulgator
SOJALECITHINE
crème
suiker
plantaardige oliën
palm
SOJA
zonnebloem
katoenzaad
SESAMPASTA
cacao
HAZELNOOTOLIE
johannesbroodpitmeel
emulgator
SOJALECITHINE
aroma
HAZELNOOTPUREE
zout
LUXE CRÈME BISCUIT:
TARWEBLOEM
suiker
crème
suiker
plantaardige olie
palm
maïszetmeel
aroma
emulgator
SOJALECITHINE
plantaardige olie
palm
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maïssiroop
WEIPOEDER
MELK
emulgator
E450
zout
rijsmiddelen
E500
E503
KOKOSROTSJE:
kokos
suiker
glucosestroop
EIWIT
dextrose
rijstebloem
WAFEL GEVULD MET CRÈME MET
KOFFIESMAAK:
suiker
MELKCHOCOLADE
suiker
cacaoboter
volle MELKPOEDER
cacaomassa
watervrij MELKVET
emulgator
SOJALECITHINE
gehard plantaardig vet
coprah
TARWEBLOEM
kleurstof
E150
aroma
koffie
plantaardige olie
palm
magere cacaopoeder
rijsmiddel
E500
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zout
emulgator
SOJALECITHINE
CHOC CHIP COOKIE:
TARWEBLOEM
plantaardige vetten
palm
raapzaad
suiker
chocolade
suiker
cacaomassa
cacaoboter
emulgator
SOJALECITHINE
aroma
cacaopoeder
volle MELKPOEDER
rijsmiddelen
E500
E503
zout
voedingszuur
E330
emulgator
SOJALECITHINE
aroma
KOEKJE IN ALLERHANDE VORMEN:
TARWEBLOEM
plantaardig vet en olie
palmvet
raapzaadolie
suiker
MELKPOEDER
zout
citroenrasp
suiker
fruit
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citroen
citroenschil
gemodificeerd aardappelzetmeel
zuurteregelaar
E330
conserveermiddel
E224 (SULFIET)
emulgator
SOJALECITHINE
aroma
kleurstof
E160a
rijsmiddel
E503
GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst
Land van herkomst
Land van productie

Voedingswaarde
Product
Per 100 (g)
Energie

= 2084 kJ

Energie

= 480 kcal

Vetten

= 25 g

Waarvan verzadigde vetzuren

= 16 g

Koolhydraten

= 64 g

Waarvan suikers

= 39 g

Vezels

= 3,9 g

Eiwitten

= 4,6 g

Zout

= 0,57 g
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Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen
tarwe

M

hazelnoten

M

rogge

Z

walnoten

Z

gerst

Z

cashewnoten

Z

haver

Z

pecannoten

Z

spelt

Z

paranoten

Z

khorasantarwe

Z

pistachenoten

Z

gluten

M

macadamianoten

Z

schaaldieren

Z

noten

K

ei

M

selderij

Z

vis

Z

mosterd

Z

pinda's

Z

sesam

M

soja

M

sulfiet (E220 - E228)

M

melk

M

lupine

Z

amandelen

K

weekdieren

Z

cacao

Z

mais

Z

glutamaat (E620 - E625)

Z

peulvruchten

Z

kippenvlees

Z

rundvlees

Z

koriander

Z

varkensvlees

Z

lactose

O

wortel

Z

Aanvullende allergenen

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Bewaarconditities
Traject

Bewaarconditie

Temperatuur (°C)

Periode

af productie

koel / droog

10°C - 20°C

9 maand(en)

koel / droog

10°C - 20°C

16 weken

Opmerking:
ontvangst grossier
Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities
Conserveringsmethode
Gebruiks- en bewaarinstructies op etiket

Logistiek
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Logistieke hiërarchie
Consumenteneenheid - 8710665912618 - Bonte Mix
Pallet - Bonte Mix

Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam

Bonte Mix

EAN

8710665912618

Artikelnummer fabrikant

HC062

Intrastat-code

19053119

EG-nummer
Verpakking (LxBxH in mm)

doos (277x230x145)

E-teken

Nee

Netto inhoud

1226 g

Netto gewicht

1226 g

Bruto gewicht

1386 g

Uitlekgewicht
Aantal porties in verpakking
Minimaal aantal porties in verpakking
Maximaal aantal porties in verpakking
Pallet
Soort Pallet

euro pallet

Dozen per laag

14

Aantal lagen op pallet

12

Aantal colli op pallet

168

Contactgegevens voor productvragen
Hoppe Professional, Maidstone 16, 5026 SK Tilburg
Customer Support

www.hoppe.nl

info@hoppe.nl

Specificatie laatst gewijzigd op 2016-12-23 door de producent.
Specificatie laatst goedgekeurd op 2015-02-17 door de producent.
Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
v1.1.0 PRODpp143653dl2ly1ln1
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