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Fabrikant NV Meat Supply 

Kaarderslaan 4 

9160 Lokeren 

Tel: 09/348.45.09 

Fax: 09/348.01.36 

E-mail: sales@hamboerke.be 

Web-site: www.hamboerke.be  

 

Ingrediënten Madeirasaus(65%) 

(Vleesbouillon (soja, selder, melk, lactose, gluten), champignon (11%), 

tomatenpuree, madeirawijn (4%), gemodificeerd zetmeel: maïs, tarwebloem (gluten), 

suiker, dextrose, plantaardig vet, verdikkingsmiddel: guargom, melkeiwit (melk, 

lactose), keukenzout, specerijen & kruiden, aroma, groentenextract,  gistextract, 

smaakversterker: E621,E635, antioxidant: E330,E270, kleurstof: E100, E150c, E160c) 

Rundstong(35%) (EU) 

 

Beschrijving Rundstong in madeirasaus, nagepasteuriseerd 

 

Verpakking 

Omverpakking 

Palletisatie  

Verpakt onder vacuüm 

- 

8 verpakkingen /bak     4 bakken / slag    5 slagen / palet      

 

Gewicht e 3,1kg 

 

Houdbaarheid 

Bewaringstemperatuur 

Max. 42 dagen in de ongeopende verpakking 

Max. + 4°C (Na openen, gebruiken binnen de 5 dagen) 

 

Voedingswaarde / 

100g 

Vetstoffen 

Verzadigde vetzuren 

Eiwit 

Koolhydraten 

Suikers 

Zout 

KJ 

Kcal 

 7,4 % 

 2,74 % 

 9,1 % 

 5,4 % 

 1 % 

 2 %  

 520 / 100g 

 114 / 100g 

 

EAN13-code 5411399900126 

 

Bestraling Geen enkel ingrediënt werd bestraald 

 

Metaaldetectie Ferro: 4,5mm 

Non-ferro: 4,0 mm 

Rvs: 5,0mm 

 

Microbiologische normen Doel Tolerantie TGT-THT 

Totaal aeroob psychotroof 

kiemgetal 

Melkzuurbacteriën 

Bacillus cereus 

Clostridium perfringens 

10³ 

 

<10 

102 

102 

104 

 

<10 

103 

103 

106 

 

<10 

105 

105 
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ALLERGIE-INFORMATIE 
 

Component + / - / ? Component + / - / ? 

Glutenhoudende granen (tarwe, rogge, gerst, 

haver, spelt en kamut) 

+ Lactose + 

Schaaldieren en weekdieren - Schaalvruchten (amandelen, hazelnoten, 

walnoten, cashewnoten, pecannoten, 

paranoten, pistachenoten, macadamianoten) 

- 

Eieren - Selderij + 

Vis - Mosterd - 

Aardnoten  - Sesamzaad - 

Soja + Zwaveldioxide en sulfieten (E220 tot 

E227), meer dan 10mg/kg of 10mg/liter als 

SO2 

- 

Melk + Lupine - 

 

 

GMO-INFORMATIE 
 

GMO-vrij + 

GMO-vrij IP - 

Gemaakt van gen. gemodificeerd soja - 

Gemaakt van gen. gemodificeerd mais - 

Geproduceerd met enzymen van GM-micro-organismen - 

Bevat detecteerbaar GM DNA - 

Declaratie als GMO - 

Bevat GM micro-organismen - 

 

Verklaring: 

 

Wij bevestigen, dat de afgenomen artikelen in ongeopende toestand en volgens onze opslagvoorschriften met 

betrekking tot het onderzoekstijdstip en onze gebruikte controlemethodes en onderzoeken, voldoen aan de 

bepalingen van het Europese levensmiddelenrecht. 

 

Wij garanderen, dat dit product receptuurmatig geen van de met “-“ aangeduide bestanddelen bevat. Wij kunnen 

echter niet uitsluiten dat er vooraf bij de toeleveranciers of bij een productie in huis een niet vermijdbare 

kruiscontaminatie met allergene bestanddelen plaatsvindt. 

 


