
Ingrediënten declaratie

82% kippenvlees, pekel (water, nitrietpekelzout, glucosestroop, dextrose, zout, verdikkingsmiddel: E407a, 
aroma s, voedingszuur: E331, stabilisator: E450, E451; antioxidant: E316, MELKwei) (SELDERIJ), aroma 
(TARWE), 0,57% gedroogde asperges, geproduceerd in een fabriek waar ook ei, gerst, mosterd, noten, rogge, 
soja en sulfiet verwerkt worde.

Percentages minder dan 2% worden niet vrijgegeven. Aangezien we dit op deze manier niet kunnen ingeven 
hebben we bij de desbetreffende ingrediënten een percentage van 0% vermeld.

kippenvlees - 82% 

pekel - 16% 

aroma

gedroogde asperges

Ingrediënten in tabel

GMO Vrij: Ja    Doorstraald: Nee

Land van productie België

Land van herkomst

Locatie van geboorte

Locatie van herkomst België/Nederland

Locatie van het grootbrengen België/Nederland

Locatie van het slachten België/Nederland

België

België/Nederland

Kipfilet Speciaal met 
Asperges

5410399723506223250

(Blanco - geproduceerd door 
de Spiegeleire)
Kipfilet Speciaal met Asperges

Asperges zijn een bijzonder product met een zeer typische smaak. Door de 
verwerking van stukjes asperges in onze kipfilet bekomt men een heerlijke, 
frisse kipfilet. Een zeer geslaagd product dat in het voorjaar zeker niet mag 
ontbreken in je koeltoog.

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens.
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(Z = zonder, M = met, K = kan bevatten, O = onbekend)

tarwe M

rogge K

gerst K

haver Z

spelt Z

khorasantarwe Z

gluten M

schaaldieren Z

ei K

vis Z

pinda's Z

soja K

melk M

lactose M

amandelen K

hazelnoten K

walnoten K

cashewnoten Z

pecannoten K

paranoten Z

pistachenoten K

macadamianoten Z

noten K

selderij M

mosterd K

sesam Z

sulfiet (E220 - E228) K

lupine Z

weekdieren Z

cacao Z

glutamaat (E620 - E625) K

kippenvlees M

koriander M

mais M

peulvruchten M

rundvlees Z

varkensvlees K

wortel K

Allergenen

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).

Voedingswaarde (Product) per: 100 g portie (15 g) RI*/GDA

energie (kJ) 436 kJ 65 kJ 1%

energie (kcal) 104 kcal 16 kcal 1%

vet totaal 1,6 g 0,23 g 1%

  vet verzadigd 0,4 g 0,067 g 1%

koolhydraten totaal 2,2 g 0,33 g 1%

  waarvan suikers 0,5 g 0,08 g 1%

voedingsvezel 0 g 0 g 1%

eiwit totaal 20 g 3 g 6%

zout 2,2 g 0,32 g 13%

natrium 0,9 g 0,13 g 13%

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens.
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Logistiek

Soort Afmetingen lxbxh in mm EAN Artikelnummer

CE 5410399723506 223250

Aantal Netto Inhoud Netto Gewicht Bruto Gewicht Uitlek Gewicht

CE 1.5kg 1.5kg

EG nummer: B-448EG

Intrastatnummer: 16023219

Microbiologie

op THT/TGT

Mesofiele aeroben < 1000000kve/g

Bacillus cereus < 1000kve/g

Coagulase positieve Staphylococcen < 100kve/g

Enterobacteriaceae < 1000kve/g

Gisten < 100000kve/g

Lactobacillus < 10000000kve/g

Listeria monocytogenes Afwezig in 25g

Salmonella Afwezig in 25g

Schimmels < 1000kve/g

Sulfiet reducerende anaeroben < 1000kve/g

Specificatie is het laatste gecontroleerd/gewijzigd op zondag 23 november 2014

Deze specificaties komen uit de databank van PS in foodservice.
De leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens.
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