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Productbeschrijving : Vis dat na schoonmaken voorzien wordt van een 
bakmeel en vervolgens gebakken in olie 

Samenstelling product : Koolvisfilet, aardappelzetmeel, tarwebloem, rijstemeel,  
E500ii, dextrose, E621 

(bijv. : vast, vloeibaar, gel, emulsie, Aw, pH) 

Structuur en fysische /  
chemische kenmerken : 

Gebakken vis voorzien van beslaglaag 

(bijv.: koken, diepvriezen, drogen, zouten, roken, enz.) 

Behandelingen : 
Ontdooien, door beslag halen, bakken, afkoelen, 
kruiden, etiketteren, verpakken en eventueel invriezen 

(bijv.: hermetisch, luchtledig, gas) / (karton, plastic, glas) 

Onmiddellijke verpakkingen : 
Producten worden naar de wens van de klant verpakt, 
dit kan zijn vacuüm, onder beschermde atmosfeer of in 
folie 

Voorschriften inzake opslag / distributie : Opslag en transport in verpakking, temperatuur < 7°C  
(datum van min. houdbaarheid, uiterste verkoopdatum) 

Vereiste termijn kwaliteitsbehoud : 
Mits opgeslagen onder hierboven vermeldde condities 5 
dagen na bakken, indien het vers verpakt is, producten 
die onder beschermende atmosfeer worden verpakt 
geldt een houdbaarheid van 12 dagen 

Instructie voor gebruik : Producten zijn direct geschikt voor consumptie 
(Aangeven voor welke groep consumenten het product 
bestemd is) 

Doelgroep : 

Gebakken vis wordt gegeten door alle 
bevolkingsgroepen, inclusief de risico groepen 

Microbiologische en/of chemische c.q.  
organoleptische criteria eindproduct 

Conform WBBL Art. 4 en PVV richtsnoeren 

Gebruikte coderingen : Verpakkingsdatum c.q. productie datum 
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PRODUCTSPECIFICATIE 
GEBAKKEN KOOLVISFILET NA- 

VERVOLG 
 

Gewichtseenheden netto, bruto,  
uitlekgewicht : 

Op verzoek van de klant 

Overige vermeldingen op het etiket : Product naam, EG nummer, vangstgebied, betreft 
een diepvriesproduct, niet opnieuw invriezen 

Allergenen : Vis, tarwe 

Artikelnummer : 2021 
 
 

VOEDINGSWAARDE PER 100 GRAM  

Energie (Kcal) : 132 

Energie (KJ) : 561 

Water : 82,4 gram 

Eiwit : 18,5 gram 

Koolhydraten : 6,6 gram 

Vet : 3,5 gram 

Suikers : 0,5 gram 

Verzadigde vetten : 0,7 gram 

Enkelv.onverz.vet. : 2 gram 

Meerv.onzerz.vet. : 0,1 gram 

Cholest. : 70 mg 

Vezels : - 

Vitamine A : 0,01 mg 

Vitamine B1 : 0,08 mg 

Vitamine B2 : 0,1 mg 

Vitamine B6 : 0,08 mg 

Vitamine B11 : 7 μg 

Vitamine B12 : 3 μg 

Vitamine C : - 

Vitamine D : - 

Natrium : 100 mg 

Kalium : 360 mg 

Calcium : 20 mg 

Fosfor : 320 mg 

IJzer : 0,5 mg 

Magnesium : 28 mg 

Koper : 0,05 mg 

Zink : 0,5 mg 
 
De gegevens zijn gebaseerd op de door onze leveranciers geleverde informatie. De gegevens zijn bedoeld om het product en 
zijn eigenschappen te beschrijven en zijn niet bedoeld om bepaalde eigenschappen te garanderen. 
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