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ALBA-LIJST (Allergenen) 

 
1. Info: 

Leverancier:  Calitess Grondstof/Product: 
Videe Grijze 
garnalen-zalm 14st 

Datum: 16/10/2012 

 
1. Glutenbevattende granen (namelijk tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut of de hybride 
soorten daarvan) en producten op basis van glutenbevattende granen 

+ 

2. Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren + 
3. Eieren en producten op basis van eieren + 
4. Vis en producten op basis van vis + 
5. Aardnoten en producten op basis van aardnoten - 
6. Soja en producten op basis van soja + 
7. Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) + 
8. Schaalvruchten (namelijk amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, 
paranoten, pistachenoten, macadamianoten) en producten op basis van schaalvruchten 

- 

9. Selderij en producten op basis van selderij + 
10. Mosterd en producten op basis van mosterd - 
11. Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad - 
12. Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/liter uitgedrukt 
als SO2 

- 

13. Lupine + 
14. Weekdieren (buikpotigen, tweekleppigen of koppotigen) - 

Instructies: (+) = Bevat Sporen van…       (-) = Is vrij van/Bevatten van         (?) Kan mogelijke sporen  

 
2.  GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organisme) 
1. Worden er GGO’s gebruikt in het product? Zo ja, welke? 
NEE 
   

2. Indien het geleverde product betrekking heeft op dierlijke producten (vlees, vleesbereidingen, 
vleeswaren, melk, eieren, enz.), werden de dieren gevoed met voeder afkomstig van GGO’s? Zo ja, 
welke? 
 
 
 

 

3. Behandeling door ionisatie (KB van 12/03/2002) 

Werd er een behandeling door middel van ionisatie toegepast  voor het product of van één van 
zijn ingrediënten/toegevoegde stoffen? (Ja/Nee) 

NEE 
 

Indien Ja, Welke?  

 

Gelezen en goedgekeurd, 
 
NAAM: SAMUEL DEBUSSCHE 
FUNCTIE: QM 
DATUM:16/10/12 
HANDTEKENING:SD 
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