
Basisgegevens
Productnaam Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr

Wettelijke naam Blended Burger®. Pre-Grilled

Functionele naam Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr

Variant Pre-Grilled Naturel

Merk GRO

Targetmarket NL

Het verhaal

Artikelnummer: 54033 EAN: 8719689488185

Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr

De GRO Blended Burger® Pre-grilled

EAN: 8719689488185 (HE) TM: NL 

Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr 
GRO 

Blend is de trend!
Bij GRO geloven we in de circulaire beweging van de aarde. De grond waarop we wonen, leven en werken is een
voedingsbodem voor duurzame initiatieven. In de natuur is het einde van het ene proces het begin van het
volgende. Al onze oesterzwammen worden geteeld met koffiedik, het restproduct van jouw kop koffie. Van die
smakelijke, veelzijdige en circulair geteelde oesterzwammen maken we heerlijke creaties zoals deze Blended
Burger®.

We moeten om. Als we verder willen met deze planeet, dan moeten we gezonder en duurzamer produceren en
eten. Plantaardige ingrediënten zijn de oplossing, want deze vragen een stuk minder aandacht van de natuur. Onze
Blended Burger® is voor de helft gemaakt van oesterzwammen en voor de andere helft van rundvlees en kruiden.
We gebruiken geen soja, smaakversterkers of e-nummers in de Blended Burger®. De beste oesterzwammen en
lekker mals rundvlees, dat smaakt geweldig. Doe mee, word blenditariër. Blend is de Trend®!

https://permalink.psinfoodservice.com/prod/image/186981/2A7BF4F6-AC49-4416-87EA-24535F25C732?w=1000&h=1000
https://permalink.psinfoodservice.com/prod/image/180535/EAD9850D-77AC-481A-A29B-9620D373B1E7?w=1000&h=1000


Kenmerken
Kenmerk  Claim op etiket

Bevat rundvlees Ja n.v.t.

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

Herkomst
Land van herkomst België

Land van productie België

Herkomst van vlees

Locatie van geboorte Belgie

Locatie van herkomst Belgie

Locatie van het grootbrengen Belgie

Locatie van het slachten Belgie

Voedingswaarde
Product

 Per 100 (g) Per portie (120 g) RI*/GDA

Energie = 972 kJ 1166 kJ 14 %

Energie = 234 kcal 281 kcal 14 %

Vetten = 14.9 g 17.9 g 26 %

Waarvan verzadigde vetzuren = 9.6 g 11.5 g 58 %

Koolhydraten = 3.3 g 4 g 2 %

Waarvan suikers = 0.9 g 1.1 g 1 %

Vezels = 0.7 g 0.8 g

Eiwitten = 12.9 g 15.5 g 31 %

Zout = 1.15 g 1.38 g 23 %

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).

rundvlees 53%, paddenstoelen 42% (oesterzwammen 50%, champignons 50%) ui granulaat, rundscollageen, peper,
knoflookpoeder, aardappelzetmeel, zeezout 

Bij de productie van 1 burger (120g) is 72g rundsvlees en 57g paddenstoelen gebruikt voor het garen.

*



Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen K amandelen Z

tarwe Z hazelnoten Z

rogge Z walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei K selderij K

vis Z mosterd K

pinda's Z sesam Z

soja K sulfiet (E220 - E228) Z

melk K lupine Z

noten Z weekdieren Z

Bewaarcondities
Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie diepvries -18°C - -18°C 365 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries -18°C - -18°C 3 maand(en)

Opmerking: minimaal 3 maanden houdbaar na aflevering grossier

na opening gekoeld 4°C - 4°C 24 uur

Opmerking: Beperkt houdbaar na ontdooien. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Binnen 24 uur na ontdooien
consumeren.

na opening diepvries -18°C - -18°C 365 dag(en)

Opmerking: 365 dagen houdbaar na productie

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking



Bereidingswijze
Bakken in oven Verwarm de oven voor op 200°C. Leg de ontdooide burgers op een bakplaat en

bak de burgers in de oven in ongeveer 8 tot 10 minuten. Voor consumptie het
product door en door verhitten tot een kerntemperatuur van 75°C.

Bakken pan verhit olie en/of boter en bak de ontdooide burgers in ongeveer 8 tot 10 minuten
op halfhoog vuur. Regelmatig keren. Voor consumptie het product door en door
verhitten tot een kerntemperatuur van 75°C.

Grillen Grill de ontdooide burgers aan beide kanten bruin in ongeveer 8 tot 10 minuten.
Regelmatig keren. Voor consumptie het product door en door verhitten tot een
kerntemperatuur van 75°C.

Sensorische kenmerken
Geur Kruiden

Kleur Bruin

Smaak Oesterzwammen en rundvlees

Microbiologische sets
gemiddeld af productie

Salmonella < 25 g

Listeria monocytogenes < 100 kve/g

Aeroob kiemgetal < 1000000 kve/g

Melkzuurbacteriën < 1000 kve/g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Enterobacteriaceae < 100 kve/g

Logistiek
Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 8719689488185 - Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr
Pallet - Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr



Logistieke details

Handelseenheid
Artikelnaam Blended Burger Pre-Grilled 24x120gr

Korte naam Blended Burger

EAN 8719689488185

Artikelnummer fabrikant 54033

Intrastat-code 16025010

EG-nummer EG B-100

Verpakking (LxBxH) doos (305mm x 205mm x 90mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 24 stuks

Netto gewicht 2880 g

Bruto gewicht 3000 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 24 x 120 g

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in
verpakking

Maximaal aantal porties in
verpakking

Pallet
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm)

Netto gewicht 504 kg

Bruto gewicht 529 kg

Aantal kleinere eenheden op
deze pallet

168

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 14



Contactgegevens
GRO oesterzwam snacks
Nieuwe Hemweg , 1013 BG Amsterdam

Administratief
www.gro-holland.com
leonel@gro-holland.com
020 486 4004

Klantenservice
www.gro-holland.com
info@gro-holland.com
020 486 4004

Noodgeval
janwillem@gro-holland.com
0653365320

Specificatie laatst gewijzigd op 2020-05-25 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2020-05-25 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar
www.PSinfoodservice.com

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
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