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Product: DROGE WORST EN RINGWORST 
  transportverpakking 

Intrastat-nr / GN-code:  1601 0091 

Productbeschrijving:  
- boerenworstje van geselecteerd varkensvlees en -spek, op smaak gebracht met specifieke 
kruidensamenstelling van het huis 
- zeer geliefd worstje in België en Zuid-Nederland 
1. "het" boerenworstje: een grove korrel, het zachtst van smaak en al dan niet gerookt 
2. een iets fijnere korrel dan 1, pikant van nasmaak en licht gerookt 

Ingrediënten:  varkensvlees, -spek, zout, lactose  (bevat melkeiwit ), suiker, aroma, specerijextract, 
smaakversterker E621, antioxidant E301, E300, voedingszuur E330, conserveermiddel E250, E252, 
fermenten 
140 g vlees is nodig voor 100g product 

Chemische analyse op:  
eiwit > 15 %    vet/eiwit < 3%  totaal opgeloste suikers < 3% 
collageen/vleeseiwit < 25%  nitriet < 50 mg/kg        nitraat < 50 mg/kg                                                                                                           

Bacteriologische analyse op:  
Listeria monocytogenes  < 100/g              Staphylococcus aureus in randzone < 100/g 
Salmonella    afwezig/25 g 

Voedingswaarde/100 g:  1870 Kjoule  Kcal 450 (GDA 23%)  
Koolhydraten   1,9 g (GDA <1%)  Suikers  0,9 g (GDA 2%) 
Vet    35,1 g (GDA 55%)  Verzadigd vet  15,2 g (GDA 76%) 
Zout (berekening uit Na) 3,83 g (GDA 64%)  Eiwit   23,4 g (GDA 47%)   

Verpakking:   ZONDER begassing 

Varianten  
1. droge worstjes 2x12 st trans. 
- gerookte droge worstjes 2x12 st trans. 
- ringworst 5 x 330 g trans. 
2. pikante worstjes 2x12 st trans. 

Onze ref.  
08 014 
08 006 
08 052 
08 023 

GTIN 
054 11310 00007 2 
054 11310 00016 4 
054 11310 00034 8 
054 11310 00017 1 

Afmetingen  (cm) 
55 x 15 x 6 
55 x 15 x 6 

37,5 x 14 x 7 
55 x 15 x 6 

EAN-128 :      
01 GTIN 15 JJMMDD 10 lotnummer 

Opslagvoorschriften:   max. 18°C 
Indien mogelijk verpakking BUITEN koeling bewaren. Dit is GEEN bewaarverpakking ! 
1. Stockeer niet (op dezelfde manier bestellen zoals niet-verpakte droge worsten). 
2. Haal ze zo snel mogelijk uit de verpakking (zie geel etiket). 
3. Droog de worstjes al hangend verder. Leg GEEN worstjes uit een pas geopende verpakking in uw 
koeltoonbank. Ze moeten eerst verder drogen.  
4. T I P : Open de resterende verpakkingen van de vorige levering als de nieuwe levering binnenkomt. 
Zo beperkt u de verpakkingsduur van de worstjes tot een minimum. 

Minimale houdbaarheid bij levering:  
2 weken bij onbeschadigde verpakking 

Recept/Tip:   
De worstjes zijn zeer aantrekkelijk bij een buffet, als aperitiefhapje, uit het vuistje (met mosterd), als 
tussendoortje en natuurlijk bij de boterham ! 
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Allergenenlijst:        tabel A: directe allergenen 
      
 
   Verplicht te vermelden allergenen op etiket 
 
 
 A   A  
1. Melkeiwit +  20. Pinda’s -  
2. Lactose +  21. Pindaolie -  
3. Ei -  22. Sesam -  
4. Soja-eiwit -  23. Sesamolie -  
5. Soja-licithine -  24. Glutaminaat +  
6. Gluten -  25. Sulfiet (E220-E227) -  
7. Tarwe -  26.    
8. Rogge -  27.    
9. Rundvlees -  28.    
10. Varkensvlees +  29.    
11. Kippenvlees -  30.    
12. Vis -  31. Koriander +  
13. Schaal- en schelpdieren -  32. Selderij -  
14. Maïs +  33.    
15. Cacao  -  34. Wortel -  
16. Weekdieren -  35. Lupine -  
17. Peulvruchten -  36. Mosterd -  
18. Noten -     
19. Notenolie -     
 
 
+ Het artikel bevat de genoemde stof (als ingrediënt) of kan de genoemde stof bevatten (door carry-

over). 
 
- Het  artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur). 
 
? Er zijn onvoldoende gegevens bekend om te kunnen indelen in + of – of het artikel bevat slechts 

sporen van de stof. 
 
 
GGO 
 
In navolging van EU Verordening 1829/2003 en 1830/2003 is er geen noodzaak tot etikettering van ggo’s. 
 
Bestraling  
 
Het product bevat geen ingrediënten die onderworpen werden aan bestraling. 
 
Metaaldetectie 
 
Deze producten zijn getest op metaaldeeltjes door een metaaldetector geplaatst op de vulbus en niet op het 
verpakt product, aangezien metaaldetectie technisch onmogelijk is door de aanwezigheid van metalen clipsen. 
 
 


