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Grand Duet B.V. 

Zilverwerf 21, 6641 TC BEUNINGEN 
Zilverwerf 21, 6641 TC BEUNINGEN 

Telefoon: 

  Fax:  

  

Contactpersoon:     kwaliteitsafdeling  
Versie datum:  Producent: 

  
Adres:   
Postbus: 

  
024-6782719 
024-6782798 

E-mail:             qa.beuningen@europastry.com 

26-10-2021 

Productomschrijving 

Voorgebakken pizza tonijn, diepvries. Het product dient nog een verdere bereiding te ondergaan om voor consumptie gereed te 
zijn. 

HE EAN code 8716997011760 

Gewicht per stuk in gram 161,0 ± 15 
Lengte in cm 12,5 ± 1,0 

10,5 Breedte in cm ± 1,0 
Hoogte in cm 2,5 ± 1,0 

Eindproduct Halffabricaat 

Ingrediëntendeclaratie 

tarwebloem, water, decoratiemix (14%) [gepasteuriseerde melk, water, aardappelzetmeel, plantaardig vet (palm), zout, 
voedingsvezel (bamboe), smeltzouten (E339, E330), melkpoeder (magere), zuursel, stremsel (microbieel), aroma, kleurstof 
(E160a)], tonijn [tonijn (vis) (8%), plantaardige olie (zonnebloem), zout], pizzasaus (9%) [water, tomatenpuree (geconcentreerd), 
plantaardige olie (raapzaad), maiszetmeel (gemodificeerd), kruidenazijn (azijn, kruiden, natuurlijk aroma), kruiden en specerijen, 
zout, verdikkingsmiddel (E412), voedingszuur (E330), conserveermiddel (E202)], ui, mais, olijven, gist, bakkerszout, kruiden en 
specerijen (oregano), roggezuurdesem, tarwebloem (voorverstijfseld), tarwegluten, gefermenteerde roggebloem, dextrose, 
tarwemoutmeel, meelverbeteraar (E300), plantaardige olie (koolzaad), enzymen 

Allergenen (conform EU-Verordening 1196/2011) 

Bevat: Gluten, tarwe, rogge, vis, melk. 
Mogelijke kruisbesmetting(en) bij leverancier grondstoffen: Mosterd, lupine. 

Mogelijke kruisbesmetting(en) bij Grand Duet: Ei, soja, noten, selderij, mosterd, sesam, sulfiet, lupine. 

Voedingswaarde per 100g product (berekend, ongebakken) 

Energie (kJ) 875 kJ 
Energie (kcal) kcal 209 
Vet 6,55  g 
Waarvan verzadigd vet 2,63  g 
Koolhydraten 29,34  g 
Waarvan suikers 1,21  g 
Voedingsvezels 1,84  g 
Eiwit 8,22  g 
Zout 1,29  g 

Houdbaarheid en bewaaradvies 

Bij productie krijgt het product een THT. termijn van 420 dagen. Bij bewaring onder de juiste opslagcondities, bij -18°C, ten 
minste houdbaar tot en met de op het etiket vermelde datum. Minimale THT bij uitlevering 180 dagen. 
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Bereidingswijze 

Bakken vanuit vriezer ± 10 minuten ± 215°C. 

Bakadvies 

Halve belading Volle belading 
Stoom ±(l) 0,5  0,5 
Vertragerfase (°C/min.) 215/1  215/1 
Fase 2 (°C/min.) 210/9  215/9 
Fase 3 (°C/min.) 0  0 
Fase 4 (°C/min.) 0  0 
Schuif (min.) 0  0 
Totale tijd (min.) 10  10 

Fysisch Chemische gegevens 

Ferro 4 mm 
Non-ferro 4 mm 
Stainless steel 4 mm 

Microbiologische gegevens 

Aeroob mesofiel kiemgetal <100,000 kve/g bij afleveren. 
Enterobacteriaceae <100 kve/g bij afleveren. 
Bacillus cereus <100 kve/g bij afleveren. 
Listeria monocytogenes <100 kve/g bij afleveren. 
Salmonella afwezig / 25 g bij afleveren. 
Staphylococcus aureus <100 kve/g bij afleveren. 

GMO-verklaring (volgens verordening (EG) 1829/2003 en 1830/2003) 

Geen GMO-declaratie noodzakelijk op basis van VO 1829/2003 & 1830/2003  

Traceerbaarheid 

Tracering is geborgd door middel van lotnummer. 

Herkomstgegevens 

Geproduceerd in Nederland 
Verpakkingsgegevens 

Stuks in doos 20 
Dooszak HDPE blauw 
Afmeting doos 405x 305x 165mm 
Layout GD layout 
Verpakking voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. 
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Palletgegevens 

Type pallet Euro hout 
Aantal dozen per laag 8 
Aantal slagen per pallet 11 
Totaal aantal dozen 88 


