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Productgegevens:  

Omschrijving product:   IJsblokjes 5 kg Oresto Food Partners 

Productinformatie:  Niet klevende, heldere volle ijsblokjes uit gezuiverd 

drinkwater.  

Specifieke processen:   Gezuiverd water.  

Ingrediëntendeclaratie:   100% gezuiverd water  

Transport en Opslagcondities:  Diepvries < -18°C  

Houdbaarheid (THT):   24 maanden  

 
De houdbaarheid is gegarandeerd bij gesloten verpakking, volgens de verpakkingsvorm en bewaring en 

transport bij de voorgeschreven temperatuur.  

 

Allergeneninformatie:  + = aanwezig 

    - = afwezig volgens recept 

    ? = onbekend, kan mogelijk sporen bevatten van … 

Gluten - 

Schaaldieren - 

Ei - 

Vis - 

Aardnoten (pinda’s) - 

Soja - 

Melk (inclusief lactose) - 

Noten (schaalvruchten) - 

Selderij - 

Mosterd - 

Sesam - 

Zwaveldioxide – sulfieten (E220-E228) in concentraties van 

meer dan 10 mg/kg of 10 mg/L, uitgedrukt als SO2 

- 

Lupine - 

Weekdieren - 
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Microbiologische normen op leveringsdatum:  

Micro-organisme      Doel    Tolerantie  

Totaal kiemgetal    ml   < 100 kve / 100 ml  < 100 kve / 100 ml  

Coliformen     / 100 ml  0 kve / 100 ml  

E. Colli     / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Enterokokken    / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Pseudomonas aeroginosa   / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Listeria     / 100 ml  afwezig in 25 gr  

Salmonella     / 100 ml  afwezig in 25 gr  

 

Chemische normen:  

Vrij van smeermiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Voldoen aan de 

VERORDENING nr. 466/2001/EG tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde 

verontreinigingen in levensmiddelen. Vrij van bestrijdingsmiddelen volgens het KB van 

13/03/2000 tabel 4.  

 

Organoleptische normen:  

Geur:   Vrij van vreemde geuren  

Kleur:   Frisse producteigen kleur  

Smaak:  Frisse aangename smaak  

 

Fysische normen:  

Vrij van productvreemde voorwerpen  

 

GMO status:  

Het artikel bevat GMO:  neen  

 

Doorstralen:  

Wij verklaren dat het product niet “doorstraald”, niet door straling behandeld of niet 

met ioniserende straling is behandeld en tevens ook geen ingrediënten bevat die 

doorstraald zijn.  
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Verpakking:  

2 x 5 kg zakken ijsblokjes in palletiseerbare dozen.  

Pallet: alle individuele verpakkingen kunnen gepalletiseerd worden.   

Gebruikte verpakkingsmaterialen zijn conform VO 10/2011.  

 

Minimale gegevens op de verpakking:  

Naam van het product, de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of de 

verpakker of van een in de Europese Gemeenschap gevestigde verkoper, gewicht, 

lotnummer = houdbaarheidsdatum, bewaartemperatuur.  

 

Traceerbaarheid:  

Aan de hand van THT datum.  

 

Kwaliteitsborging:  

Productie in een door het FAVV erkende vestiging.  

Het kwaliteitssysteem omvat HACCP analyse en documenten opgemaakt volgens de 

ISO principes.  

De aankoop, transport, behandeling, verwerking en de verpakking gebeuren conform 

de recentste Europese richtlijnen en Belgische wetgeving.  


