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Knolselderij carpaccio 10x80 gram 

 Algemene Informatie 

Naam Artikel Knolselderij carpaccio 10x80 gram 
Artikelnummer 721 
EG nummer NL 1148 EG 

Verpakking Gesneden knolselderij per portie van 80 gram, verpakt per in PP folie 
per 10 porties op een PP onderlegger.  

Nettogewicht 800 gram 
Herkomst grondstoffen EU 
Opslag en 
transportcondities 

Max. temperatuur -18°C 

Houdbaarheid 12 maanden bij -18°C 
Bewaaradvies *** -18°C = 12 maanden, ** -12°C = 2 weken, * -8°C = 1 week. 

 

Bereidingswijze 

Neem een portie carpaccio met folie uit de verpakking. Draai om. Leg op een bord en verwijder de 

folie. Garneer naar behoefte. 

Ingrediëntendeclaratie 

Ingrediënten: Knolselderij, specerijen (paprika, komijn, kurkuma, chilies, jeneverbes, peper). 

Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram 

 

Energie  27 kcal   

Vet 0 gram 

Verzadigde vetzuren 0, gram 

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren 0 gram 

Meervoudige onverzadigde vetzuren 0 gram 

Eiwit 1,4 gram 

Koolhydraten 3,5 gram 

Suiker 0 gram 

Voedingsvezels 0 gram 

Natrium  0,14 gram 

 

Organoleptische en fysische kenmerken  

 
Kleur 

 
Geel met bruine rand  

Geur Specifiek zonder afwijkingen 
Smaak Rundvlees 
Afwijkingen Vrij van chemische en fysische contaminanten  
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Allergenen 

 

Allergeen Aanwezig (+)/ 
Afwezig (-) 

Allergeen Aanwezig (+)/ 
Afwezig (-) 

Glutenbevattende 
granen 

- Schaaldieren - 

Ei - Weekdieren - 

Vis - Selderij + 

Pinda - Mosterd - 

Noten - Sesamzaad - 

Soja - Sulfiet - 

Melk (inclusief 
lactose) 

- Lupine - 

 

Microbiologische normen 

De carpaccio voldoet aan de microbiologische criteria welke zijn vastgelegd in de verordening van EG 

2073/2005. 

Op het eindproduct word onderstaande normen gehanteerd voor microbiologisch onderzoek.  

Parameter Norm 
Listeria Afwezig in 25 gram 
  
  

 

Wetgeving 

Hygiëne en productie Volgens verordening (EG) 852/2004 Levensmiddelen hygiëne in 
productie en HACCP                                                                       

Etikettering  Volgens verordening (EG) 2000/13 en (EG) 1169/2011 
GMO NON-GMO. 

Volgens de verordeningen (EG) 1829/2003 betreffende genetisch  
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en verordening  
(EG)1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van  
genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van  
met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde  
levensmiddelen bevestigen we dat dit product niet aan de  
vermeldingsplicht onderhevig is. 

Chemisch Het product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 
chemische verontreinigingen o.a. EU 395/2005, EU 750/2010, EU 
629/2008, EU 835/2011, EU 1259/2011 
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