
Basisgegevens

Commerciële naam Ayam Ketjap FF

Wettelijke naam Ayam Ketjap FF

Functionele naam Maaltijd Kant & Klaar

Merk Flying Flavours

Het verhaal

Ingrediënteninformatie

Ayam Ketjap FF 
Flying Flavours 
Stukjes kipfilet in een milde zoete sojasaus met witte rijst

EAN: 8713609130406 (CE) , 8713609140405 (HE)

 

Ayam Ketjap FF
Stukjes kipfilet in een milde zoete sojasaus met witte rijst.

water, rijst, 19% kipfilet, suiker, verdikkingsmiddel E1422, citroen, zout, ui, zonnebloemolie, peper, gemodificeerd tapioca zetmeel, knoflook,
melasse, soja eiwit, maiszetmeel, citroenzuur, azijnzuur, rode pepers, aardappelzetmeel, maltodextrine, palmvet, rundvleesextract, aroma (bevat
melk), gistextract, geroosterde ui, geconcentreerd uiensap, karamelstroop, dextrose, kurkuma, wortelpeterselie
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Ingrediënten in tabel

water

rijst

kipfilet 19%

suiker

verdikkingsmiddel E1422

citroen

zout

ui

zonnebloemolie

peper

gemodificeerd tapioca zetmeel

knoflook

melasse

soja eiwit

maiszetmeel

citroenzuur

azijnzuur

rode pepers

aardappelzetmeel

maltodextrine

palmvet

rundvleesextract

aroma (bevat melk)

gistextract

geroosterde ui

geconcentreerd uiensap

karamelstroop

dextrose

kurkuma

wortelpeterselie

GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst

Land van herkomst

Land van productie Nederland

Artikelnummer: 1304     EAN: 8713609130406

Ayam Ketjap FF

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

2017-01-05 2 / 5
Powered by 



Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g)

Energie = 488 kJ

Energie = 115 kcal

Vetten = 0,44 g

Waarvan verzadigde vetzuren = 0,16 g

Koolhydraten = 22,1 g

Waarvan suikers = 5,04 g

Eiwitten = 5,89 g

Zout = 0,6 g

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

Wettelijke allergenen

tarwe Z hazelnoten Z

rogge Z walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

gluten Z macadamianoten Z

schaaldieren Z noten Z

ei Z selderij Z

vis Z mosterd Z

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

amandelen Z weekdieren Z

Aanvullende allergenen

cacao Z mais M

glutamaat (E620 - E625) Z peulvruchten M

kippenvlees M rundvlees M

koriander Z varkensvlees Z

lactose M wortel Z

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

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie gekoeld 0°C - 5°C 28 dag(en)

Opmerking: Opslag- en transportcondities: koel en droog bewaren bij een temperatuur van min. 0°C en max. 5°C.

ontvangst grossier gekoeld 0°C - 5°C 28 dag(en)

Opmerking: Opslag- en transportcondities: koel en droog bewaren bij een temperatuur van min. 0°C en max. 5°C.

ontvangst klant gekoeld 0°C - 5°C 28 dag(en)

Opmerking: Opslag- en transportcondities: koel en droog bewaren bij een temperatuur van min. 0°C en max. 5°C.

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiks- en bewaarinstructies op etiket

Bereidingswijze

Magnetron 3,5 minuut (850 watt). Prik gaatjes in de folie.

Au bain-marie 30 minuten (85°C).

Microbiologische sets

op THT/TGT

Listeria monocytogenes < 100 kve/g

Gisten en schimmels < 10000 kve/g

Melkzuurbacteriën < 1000000 kve/g

Enterobacteriaceae < 1000 kve/g

Aeroob kiemgetal < 1000000 kve/g

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 8713609130406 - Ayam Ketjap FF
Pallet - Pallet
Handelseenheid - 8713609140405 - Ayam Ketjap FF CBL 7
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Ayam Ketjap FF

EAN 8713609130406

Artikelnummer fabrikant 1304

Intrastat-code 21069098

EG-nummer 748

Verpakking (LxBxH in mm) bak (230x180x33)

E-teken Ja

Netto inhoud 400 g

Netto gewicht 400 g

Bruto gewicht 452 g

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 1

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Soort Pallet euro pallet

Dozen per laag 4

Aantal lagen op pallet 20

Aantal colli op pallet 80

Handelseenheid

EAN 8713609140405

Artikelnummer fabrikant 1404

Verpakking (LxBxH in mm) krat (600x400x86.6)

Bruto gewicht 2888 g

Aantal verpakkingen in omverpakking 4

Specificatie laatst gewijzigd op 2016-12-19 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2016-12-19 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
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