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1. Algemene gegevens  

Productcategorie Gegaard vleesproduct. 
Productbenaming / -omschrijving Gegaarde kipreepjes / Kippenvleesproduct samengesteld uit stukjes 

vlees, met melkeiwit, diepvries. 
Ingrediënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kippenvlees (94%), aardappelzetmeel, 
water, kruiden en specerijen, MELKEIWIT, 
gekaramelliseerde suiker, zout, ui- 
poeder, gedroogde knoflook, gistextract, 
zonnebloemolie, natuurlijk rozemarijn- 
aroma. 
 
 
 
 
 
 

Kleur 
Smaak 
Vorm en afmetingen 
Portiegewicht in gram (incl. tolerantie) 
Vers / bevroren 

Beige-bruin gebakken. 
Karakteristiek voor het product. 
Reepjes met diverse lengte, dikte ca. 0,6x1,0 cm. 
Niet van toepassing. 
Bevroren. 

Opslagcondities Bewaren bij -18°C. 
Houdbaarheid (na productie) Gekoeld max. 7°C:   

Diepvries -18°C:   
4  dagen. 

365 dagen. 
 

Bedoeld gebruik 
EG-nr. productielocatie 

Product verhit consumeren. 
MeatFriends Best, Bedrijfsweg 12 te Best Nederland (NL 622 EG). 

 
2. Microbiologische grenswaarden einde houdbaarheid 

Totaal Aëroob kiemgetal 100.000  kve/g 
Enterobacteriaceae     1.000  kve/g 
Gisten / schimmels     1.000  kve/g 
Staphylococcus aureus        500  kve/g 
E.coli 
Listeria monocytogenes 

       100  
       100  

kve/g 
kve/g 

Salmonella Niet aanwezig in 25 gram. 
 
3. Voedingswaarde per 100 gram product* 

Energie kJ 486 00 kJ 
Energie kcal 115 00 kcal 
Vetten 
- waarvan verzadigde vetzuren 
- waarvan onverzadigde vetzuren 
- transvet 
Koolhydraten 
- waarvan suikers 
Vezels 
Eiwitten 

3,0 
1,0 
2,0 
0,0 
2,0 
0,1 
0,8 

19,7 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

Zout (2,5*Na) 
Natrium 

1,6 
0,64 

g 
g 

 
* Bepaald op basis van analyse. 

 
4. Claims 

Vreemde bestanddelen Product is vrij van productvreemde delen zoals: metaal, plastic, hout, 
glas, papier etc. 

Metaaldetectie Ja, 2.2 mm (Fe), 3.0 mm (non-Ferro), 4.0 mm (RVS). 
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GMO status Het product is vrij van GMO, om deze reden behoeft de etikettering niet 
conform verordening (EG) nr. 1829/2003 en (EG) nr. 1830/2003 
uitgevoerd te worden. 

Overige claims Niet van toepassing. 
 
5. Bereidingsadvies 

Magnetron (600 Watt): bevroren ca. 2,5 minuten, ontdooid ca. 1,5 minuten 
Airfryer (180°C): bevroren ca. 4-6 minuten, ontdooid ca. 3-5 minuten 
Koekenpan: verwarm een beetje olie en/of boter, verhit vervolgens ca. 4-6 minuten vanuit bevroren 
toestand en 3-5 minuten in ontdooide toestand, op halfhoog vuur. 
Na ontdooien niet opnieuw invriezen. 
 
6. Bestel- en verpakkingsgegevens 

Primaire verpakking  
Verkoopeenheid 
Verpakkingscondities 

Krat a 8x1kg 
Normale atmosfeer. 

Type primair verpakkingsmateriaal 
Type secundair verpakkingsmateriaal 

LDPE folie 
E2 fust, rood, 600x400x200 mm (lxbxh) 

Geschiktheid verpakkingsmateriaal 
 

De primaire verpakking conform verordening (EG) nr. 1935/2004, (EG) 
nr. 10/2011 en aanvullende verordeningen hierop. 

 
7. Allergenen-informatie 

- 1. GLUTEN   - = afwezig 

- 1.1 TARWE   + = aanwezig 

- 1.2 ROGGE   ? = kan sporen bevatten 

- 2. SCHAALDIEREN    

- 3. EI    

- 4. VIS    

- 5. PINDA    

- 6. SOJA    

- 7. NOTEN    

+ 8. MELK    

- 9. SELDERIJ    

- 10. MOSTERD    

- 11. SESAM    

- 12. ZWAVELDIOXIDE EN SULFIETEN    

- 13. LUPINE    

- 14. WEEKDIEREN    

+ 15. LACTOSE    

- 16. cacao    

- 17. glutamaat    

+ 18. koriander    

- 19. maïs    

- 20. peulvruchten    

- 21. wortel    

+ 22. kippenvlees    

- 23. rundvlees    

- 24. varkensvlees    
 
Aanvullende allergenen-informatie: 
Met betrekking tot kruiscontaminatie van allergenen kunnen we mededelen dat wij werken met een productievolgorde en tussentijdse 
reinigingsstappen, waarbij we streven naar een zo laag mogelijke potentiele overdracht van allergene stoffen. Echter kunnen wij door onze 
productie intensiteit een eventuele kruiscontaminatie met de volgende allergene stoffen op de productielijn niet volledig uitsluiten: gluten, melk, soja, 
selderij en mosterd. Als gevolg hiervan bestaat de geringe mogelijkheid dat er sporen van deze allergenen aanwezig zijn. 
 


