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Omschrijving / Toepassing 
 

Wettelijke benaming: Mix voor vegan burgers op basis van tarwe. 

Dit product voldoet aan de vigerende EU wetgeving omtrent voeding.  

 
Aanbevolen dosering & Technische informatie 

 

30% mix, 60% ijswater (< 7°C), 10% zonnebloemolie. 

 
Ingrediëntenlijst 

 

Ingrediënten:  

57% Getextureerd TARWE-eiwit (TARWE gluten, TARWEbloem, rijsmiddelen: E500, E341), verstevigingsmiddel: E461; aroma's 
(bevat TARWE, SULFIETEN), plantaardige vezels (suikerriet, citrus, psyllium), ui (bevat antiklontermiddel: E504), 
erwteneiwitisolaat, gistextracten, witte peper, zwarte peper, zonnebloemolie, mineraal: ijzer(II)fumaraat (bevat palmolie), 
vitamine: B12. 

 
Adviesdeclaratie consumentenlabel: 

57% Getextureerd TARWE-eiwit, verstevigingsmiddel: E461; aroma's (bevat TARWE), plantaardige vezels (suikerriet, citrus, 
psyllium), ui, erwteneiwitisolaat, gistextracten, witte peper, zwarte peper, zonnebloemolie, mineraal: ijzer(II)fumaraat, 
vitamine: B12. 
 

Wetgeving en bijkomende informatie 
 
Het product voldoet aan de EU-richtlijnen. Voor ieder gebruik moeten de van kracht zijnde nationale levensmiddelrechtelijke 
bepalingen worden nagezien. 

 
Deze ingrediëntdeclaratie voldoet aan de eisen van Verordening (EG) 1169/2011. 
Indien additieven aanwezig, conform Verordening 1333/2008 EG. 
Indien aroma’s aanwezig, conform Verordening 1334/2008 EG. 
 

Solina Netherlands heeft een kwaliteitssysteem opgezet op basis van HACCP-principes. Solina Netherlands is gecertificeerd 
volgens BRC-standards en IFS-standards. 

 
Houdbaarheid / Opslag en transportcondities 

 

Houdbaarheid: 365 dagen 

Koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking. 

 
Verpakking 

 

Het verpakkingsmateriaal is Food Grade. 
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Microbiologische waarden 
 
 

Parameter After production 
(cfu/g) 

Halfway of shelf life 
(cfu/g) 

End of shelf life 
(cfu/g) 

Total CFU < 104 < 104 < 105 

Yeast <100 < 100 < 103 

Molds <103 
< 104 < 104 

Clostridia & sulfite 
reducing bacteria  

<50 <100 < 103 

  

Voedingswaarden en overige analytische gegevens  (/ 100 g) – berekende waarden (±5%) 
 

Energie (kJ/kcal) 1414 / 336 

Vetten (g)  3,4 

waarvan verzadigde vetzuren (g)  0,7 

Koolhydraten (g)  22,4 

waarvan suikers (g)  3,0 

Vezels (g)  21,6 

Eiwitten Nx6,25 (g)  43,2 

Zout (g)  4,5 

Natrium (mg)  1812 

 
Allergeneninformatie 

 

Aardnoten en producten op basis van aardnoten afwezig  

Noten en producten op basis van noten afwezig  

Glutenbevattende granen en producten op basis van 
glutenbevattende granen 

aanwezig  

Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren afwezig  

Weekdieren en producten op basis weekdieren afwezig  

Vis en producten op basis van vis afwezig  

Eieren en producten op basis van eieren afwezig  

Melk en producten op basis van melk (inclusief 
lactose) 

afwezig  

Soja en producten op basis van soja afwezig  

Lupine en producten op basis van lupine afwezig  

Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad afwezig  

Mosterd en producten op basis van mosterd afwezig  

Selderij en producten op basis van selderij afwezig  

Sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg afwezig < 10 mg/kg 

 
Informatie betreffende nanomateriaal 

 

Dit product is niet onderworpen aan specifieke labelling vereisten omtrent nanomateriaal.  
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GMO Informatie 
 

Dit product noch de gebruikte ingrediënten is afkomstig van genetisch gemodificeerde organismen.  

 
Bestralingsinformatie 

 

Dit product is niet doorstraald en bevat geen doorstraalde ingrediënten. 

 
Informatie chemische contaminanten en productvreemde delen 

 

Dit product is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende pesticiden, zware metalen, dioxinen en 
mycotoxines.  

Dit product is gedetecteerd op metaal (Fe, NonFe, RVS). 

 
Veiligheid en Eerste hulp 

 

Identificatie gevaren: 

Geen gezondheidsschade gekend of verwacht bij normaal gebruik  van dit product. Dit product is niet geclassificeerd als een 
gevaarlijke stof overeenkomstig EC 1272/2008. Labelling vereisten overeenkomstig wetgeving 67/548/EEC of 1999/45/EC zijn 
daarom niet van toepassing. 

Veiligheidsinformatieblad: 

Het product  is niet geclassificeerd volgens wetgeving EC 1907/2006. Het betreft een voedingsingrediënt, waardoor een 
veiligheidsinformatieblad volgens de doeleinden van deze wetgeving niet van toepassing is.  

Opmerking 
 

De informatie in deze productspecificatie is op de datum van publicatie de meest recente informatie beschikbaar bij Solina 
Netherlands. Het is de eindverantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het gebruik van dit product en de 
toegestane niveaus volgens de geldende wet- en regelgeving niet worden overschreden. Lokale regelgeving moet in alle gevallen 
worden geraadpleegd. Het is niet toegestaan om deze informatie te kopiëren, te publiceren of te gebruiken zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Solina Netherlands BV. 

 

  


