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Kern informatie
Product: Convei, gekookte en gepelde eieren
Verkrijgbaar per:
Gewichtsklasse M: 30 st, 60 st en 120 st
Gewichtsklasse L: 60 st
Leverancier: Eicom Barneveld
Land van herkomst: Nederland
Herziende uitgave: 01-01-09

Product omschrijving
De gekookte en gepelde eieren zijn kippeneieren uit de schaal 
van de kwaliteitsklasse A, gewicht per stuk >53 gram in de 
schaal, geschikt voor gebruik in de ‘out of home’ markt. De 
emmers gekookte en gepelde eieren worden beoordeeld op 
kwaliteit, aantal eieren en gewicht.

Let op: Het kan voorkomen dat de vloeistof in de emmer troebel is. De oor-

zaak hiervan is dat eigeel in aanraking is gekomen met de vloeistof.  Dit heeft op 

de kwaliteit van de gepelde eieren geen invloed. Wanneer u toch twijfelt, neemt 

u dan contact op met uw leverancier. Zorgt u ervoor dat u de juiste informatie 

voorhanden heeft: ten minste houdbaar tot datum en de daarachter vermelde 

code (bijv. 30-12-08/4). De kans is aanwezig dat u schaaldeeltjes aantreft.

Serveersuggestie:
Doordat het ei direct geschikt is om te consumeren, kan veel tijd 
bespaard worden op de voorbereiding en bewerking van eten. 
Denk vooral aan de mogelijkheden voor cateringbedrijven, de 
institutionele markt en de gehele Horeca met haar vele hotels, 
eetcafé’s en lunchrooms.
Bereiding:
Hard gekookt, gekoeld en gepeld. Vervolgens worden de eie-
ren verpakt in een vloeistof met een uitgekiende samenstelling 
van voedingszuur (E330), water, keukenzout, tetranatriumpyro-
fosfaat en conserveermiddel (E211).
Gebruikerstips:
• Vermijd direct contact tussen uw handen en de vloeistof 
   in de emmer.
• Gebruik een schone en roestvrijstalen lepel.
• Spoel de eieren na met schoon en stromend water.

Bewaaradvies
Bewaartemperatuur: 0 tot 4 º C.
Gekookte en gepelde eieren mogen niet worden ingevroren.
Houdbaarheid: bij een ongeopende verpakking en een opslag 
van 0 tot 4 ºC zijn de eieren tot 35 dagen na productie houd-
baar. Na opening en afspoelen van de eieren met koud water 
zijn de eieren beperkt houdbaar. 

Microbiologische parameters
Kiemgetal per gram:   < 100.000 
Enterobacteriaceae per gram:  < 100  
Salmonella:    Afwezig in 25 gram 
Listeria Monocytogenes :  Afwezig in 25 gram  

Voedingswaarde per 100 gram
Kilo Caloriën:  154 kcal  Energie:  646 kj
Proteïne:   12.9 gram  Water:  73,2 gram
Vet:  11.2 gram  Suikers:   0.0 gram
Koolhydraten:   0.7 gram  Verz.:   2,8 gram
Cholestrol: 320,0 mg  Vezels:  0,0
Enkel onv. vetz.: 0,0  Meerv. Onv. Vetz.: 0,0
bron: voedingswaardetabel 2004-2008

Vitamines
A: 0,22 mg
B1: 0,10 mg.
B2: 0,30 mg
B6: 0,12 mg.
B11: —
B12: 1 μg
C: 0,0 mg.
D: — 
bron: voedingswaardetabel 2004-2008

Mineralen
Natrium: 145 mg.
Kalium: 147 mg.
Calcium: 56,0 mg.
Fosfor: 220,0 mg.
Magnesium: —
IJzer: 2,10 mg.
Koper: 0,00 mg.
Zink: 1,30 mg.
bron: voedingswaardetabel 2004-2008
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Logistieke gegevens
Eenheden, gekookt en gepeld, Klasse M, 30 st
Artikelnummer: V-EMCO030M
EAN nummer: 8 717755680921
Palletlaag, EUR 1/1
Hoeveelheid per palletlaag: 24

Hoogte in cm: 13,7
Ø Emmer in cm: 20
Nettogewicht: 2.725 gram
Uitlekgewicht: 1.425 gram

Eenheden, gekookt en gepeld, Klasse M, 60 st
Artikelnummer: V-EMCO060M
EAN nummer: 8 717755680938
Palletlaag, EUR 1/1
Hoeveelheid per palletlaag: 18
Hoogte in cm: 18,3
Ø Emmer in cm: 23
Nettogewicht: 5.450 gram
Uitlekgewicht: 2.850 gram

Eenheden, gekookt en gepeld, Klasse M, 120 st
Artikelnummer: V-EMCO120M
EAN nummer: 8 717755680945
Palletlaag, EUR 1/1
Hoeveelheid per palletlaag: 11
Hoogte in cm: 25
Ø Emmer in cm: 27
Nettogewicht: 10.900 gram
Uitlekgewicht: 5.700 gram

Eenheden, gekookt en gepeld, Klasse L, 60 st
Artikelnummer: V-EM060L
Palletlaag, EUR 1/1
Hoeveelheid per palletlaag: 18
Hoogte in cm: 18,3
Ø Emmer in cm: 23
Nettogewicht: 5964 gram
Uitlekgewicht: 3364 gram
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