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PRODUCTFICHE 
CAKE 

Naam Product : Cake natuur - chocolade

Samenstelling  :   

NATUUR:
Suiker, tarwebloem, tarwezetmeel, eipoeder, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, weipoeder, rijsmiddelen 
E450, E500, eiwitpoeder, plantaardig olie, emulgatoren E472e, E481, E472b, E475, zout, verdikkingsmiddel 
E415, magere melkpoeder, aroma, kleurstof E160a, margarine (plantaardige oliën en vetten (palm, koolzaad, 
kokos), water, zout, emulgatoren sojalecithine, E471, voedingszuur citroenzuur ,bewaarmiddel E202, aroma, 
kleurstof caroteen). Kan sporen van noten bevatten.

CHOCOLADE:
Suiker, tarwebloem, tarwezetmeel, eipoeder, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, weipoeder, rijsmiddelen 
E450, E500, eiwitpoeder, plantaardig olie, emulgatoren E472e, E481, E472b, E475, zout, verdikkingsmiddel 
E415, magere melkpoeder, aroma, kleurstof E160a, margarine (plantaardige oliën en vetten (palm, koolzaad, 
kokos), water, zout, emulgatoren sojalecithine, E471, voedingszuur citroenzuur ,bewaarmiddel E202, aroma, 
kleurstof caroteen), chocolade puur (4%)  (suiker, cacaomassa, magere melkpoeder, watervrij melkvet, 
emulgator sojalecithine, natuurlijk vanille aroma). Kan sporen van noten bevatten.

Microbiologische normen  :   

Micro-organisme Doel   (kve/g) Tolerantie   (kve/g) Op THT   (kve/g)
Totaal aëroob kiemgetal 500.000 1.000.000 5.000.000
Gisten 1000 10.000 100.000
Schimmels 100 1000 1000
E.coli 10 100 100
Staphylococcus aureus 100 500 1000
Salmonella Afwezig in 25g Afwezig in 25g Afwezig in 25g

(norm meldingsplicht)
L.monocytogenes Afwezig in 25g Afwezig in 1 g Afwezig in 0,01 g

(norm meldingsplicht)

http://www.sucake.be/


Allergie-informatie:
(allergenen volgens Europese wetgeving)

Aanduiden mogelijke aanwezigheid. (afwezig : -      aanwezig: +     kan sporen bevatten: ?)
Indiquer la présence possible. (absent: -     présente: +     peu contient des traces: ?)

Allergeen / allergénique - + ? Opmerkingen / remarques
1. Glutenbevattende granen & afgeleide 
producten.

+

2. Schaaldieren en afgeleide producten. -

3. Eieren en afgeleide producten. +

4. Vis en afgeleide producten. -

5. Aardnoten en afgeleiden producten.
.

-

6. Soja en afgeleide producten. +

7. Melk en afgeleide producten. +

8. Schaalvruchten en afgeleide producten.
.

? Kan sporen bevatten

9. Selderij en afgeleide producten. -

10. Mosterd en afgeleide producten. -

11. Sesamzaad en afgeleide producten.
.

-

12. Zwaveldioxide en sulfieten. -

13. Lupine -

14. Weekdieren -

                                             

Houdbaarheid / Date limite d’utilisation:

5 weken houdbaar, koel en droog bewaren

Verpakkingsmogelijkheden / Emballage  :   

- blokbodemzakjes 150 gram
- bulk verpakking doos 900 gram
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