Oresto Food Partners cbva
Sint-Truidersteenweg 402/2 | 3500 Hasselt
Tel. +32 (0) 11 77 12 50 | Fax +32 (0) 11 45 48 65
www.orestofoodpartners.be

EXCELLENCE GEMALEN KOFFIE
EAN 54 200532 0560 6
TECHNISCHE FICHE – 10.12.2019
Ingrediënten: bevat 100% koffie
Voedingswaarden per 100 g
Voedingswaarde

kJ
kcal
g
g
g
g
g
g

Koolhydraten
- Waarvan suikers
Vetten
- Waarvan verzadigd
Proteïnen
Zout

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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EXCELLENCE GEMALEN KOFFIE
EAN 54 200532 0560 6
TECHNISCHE FICHE – 10.12.2019
Productgegevens
Wettelijke benaming: gemalen koffie
Netto e-gewicht: 1000 g
Type verpakking: softpack verpakt onder beschermde atmosfeer
Houdbaarheidsperiode in dagen: 365
Lotomschrijving voor traceerbaarheid/klachtenafhandeling:
- Vacuümverpakking: op basis van THT bv. 10/12/19
- Soft pack: op basis van productielijn – uur – THT bv. L53A 12:33 10/12/19
GGO: de producten garandeert dat het product geen ingrediënten (koffie) bevat die
onderworpen zijn aan de verplichte etikettering volgens de verordening (EG)
1829/2003.
Aanvullende info met betrekking tot productcertificatie: nvt
Aanvullende info met betrekking tot gegarandeerde herkomst groene koffie: nvt
Aanvullende verklaring met betrekking tot types koffie: nvt

Kwaliteitsparameters afgewerkt product
Brandkleur:
Maalgraad:
Cafeïnegehalte:

Light roast
Filtermaling
standaard
1-3%

Restzuurstof:
Vochtgehalte:

<6%
Max 5%

Ochratoxine A:

<5ppb

Materialen bestemd voor contact met voeding
Alle materialen bestemd om direct of indirect in contact te komen met
voedingsmiddelen, voldoen aan alle toepasselijke reglementeringen die geldig zijn
binnen de Europese Unie.

Bewaaradvies
Bewaar de koffie op een droge plaats bij kamertemperatuur. Eenmaal geopend, de
koffie bewaren in een metalen doos.

Gebruiksaanwijzing
Bij machinaal gebruik: volg steeds nauwlettend de instructies van uw koffieapparaat.
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