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PRODUCTSPECIFICATIE 

 

Art. nr. D23 

Productnaam en verpakking Ravioli Pomodoro Mozzarella (4 x 750 g) 

EAN handelseenheid (karton) 5413835620902 
EAN verkoopeenheid (tray) 5413835620919 
Intrastat 1902209190 

 

1. ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE 
 

 

Productbeschrijving 

Pasta gevuld met tomaat en mozzarella. 
 

Aanbeveling aangifte 

Gevulde pasta bereid met ei en IQF diepgevroren. 
 

Ingrediëntendeclaratie 

Deeg: tarwebloem, water, harde tarwegriesmeel, 

gepasteuriseerd ei, kurkuma. Vulling: mozzarella, 17% gepelde 

tomaten, ricotta (wei, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), harde 

kaas, aardappelvlokken, koolzaadolie, 2% tomatenconcentraat;  

ui,  gejodeerd  keukenzout  (keukenzout, kaliumjodaat),  

basilicum, peperextract, groentebouillon [zeezout, maltodextrine, rietsuiker, kruiden, groentepoeder 

(pastinaak, ui, tomaat), gekarameliseerde suiker, zonnebloemolie], knoflook; suiker; Provençaalse 

kruiden. 
 

Allergenen: gluten, melk, eieren.  

 

Houdbaarheid: de houdbaarheidsduur bedraagt 18 maanden vanaf productie in de originele gesloten 

verpakking, bewaard op min. -18°C.  

Eens ontdooid, niet opnieuw invriezen. 
 

Bereiding: 
 

• 4-5 min. (100°C) in de combisteamer (100 °C). 

• 5 min. in licht gezouten kokend (95° C) water.  

 
2. SENSORISCHE PARAMETERS 

 
 

Uitzicht Mooi gevormd product op basis van 2 velletjes deeg: glad en 
homogeen, met een romige en homogene vulling. 

Kleur Typische witte tot geelachtige pastakleur. 

Geur Aromatische geur, typisch voor het product. 

Smaak  Typische smaak voor het product. 
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3. FYSISCHE PARAMETERS 
 

Parameter Doelwaarde Tolerantie 

Lengte 70 mm  

Breedte  65 mm  

Gewicht per stuk 32 g +/- 2 g 

Vulling / deeg 50% / 50%  
 

 

4. VOEDINGSWAARDEN 

Parameter Doelwaarde 
Energetische waarde 243 kcal / 1021 kJ 

Vetten 8,2 g 

waarvan verzadigde vetzuren 4,2 g 

Koolhydraten 31.0 g 

waarvan suikers 1,2 g 

Eiwitten 12,0 g 

Zout 0,95 g 
 

Alle data verwijzen naar 100 g afgewerkt product en zijn berekende waarden. 

 
5. ALLERGENEN 
 

Gluten, melk, eieren.  

Kan sporen bevatten van soja, mosterd, selderij, vis, noten, schaaldieren en sulfiet. 
 

6. GMO 
 

Onze producten zijn niet aangifteplichtig, noch aan de huidige in voege zijnde reglementering inzake 

genetisch gemanipuleerde voeding, noch aan de EU regulering (1829/2003 en 1830/2003) inzake 

etikettering, toelaatbaarheid en traceerbaarheid van genetisch gemanipuleerde voeding en 

dierenvoeding. 

 
7. BESTRALING 

Dit product en alle gebruikte bestanddelen werden niet bestraald. 

 
8. MICROBIOLOGISCHE GEGEVENS 

Reg. CE 2073/2005 

Parameter (onderzoekmethode) Doelwaarde (cfu/g) Limietwaarde (cfu/g) 

Totaal kiemgetal   106 - 

Enterobacteriaceae  102 103 

E.coli  101 102 

Koagulase-positiv Staphylococcus  102 103 

Bacillus cereus  102 103 

Listeria monocytogenes  - 102 

Salmonella  n.a. in 25 g - 
 

n.a. = niet aantoonbaar 
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9. VERPAKKING 
 

Gegevens Handelseenheid   Verkoopeenheid 

EAN 5413835620902 5413835620919 

Inhoud (stuks) 4 x 750 g 750 g 

Aard verpakking Karton  Tray 

Afmeting verpakking 290 x 216 x 235 mm 280 x 210 x 55 mm 

Gewicht lege verpakking 250 g  

 
10. LOGISTIEKE GEGEVENS 

Gegevens   

Aantal TU per laag  14 

Aantal lagen per pallet 7 

Totaal aantal TU per pallet  98 

Totaal gewicht product per pallet 294 kg 

Afmeting pallet (lengte x breedte)  120 x 80 cm 

Hoogte pallet 179,5 cm 

 
11. WETTELIJKE VERKLARING 

Dit product en het gebruikte verpakkingsmateriaal zijn in overeenstemming met alle wettelijke 

normen van de Europese Unie. 

 
 

 
Opgemaakt te Diest dd. 26/10/2022 
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