
Basisgegevens
Productnaam Oesterzwam Kroket 21x70gr

Wettelijke naam Oesterzwamkroket

Functionele naam Oesterzwam Kroket 21x70gr

Variant

Merk GRO

Targetmarket NL

Het verhaal

Keurmerken
Vegetarisch keurmerk (vegetariërsbond)

Artikelnummer: 54004 EAN: 8717953087348

Oesterzwam Kroket 21x70gr

GRO vegetarische kroket gemaakt van duurzame paddenstoelen die zijn gekweekt op koffiedik

EAN: 8717953087348 (HE) TM: NL 

Oesterzwam Kroket 21x70gr 
GRO 

GRO oesterzwamkroket
Onze kroketten bestaan uit pure en verse ingrediënten zoals peterselie, knolselderij en de op koffiedik gekweekte
oesterzwammen. Doordat wij gebruik maken van deze natuurlijke ingrediënten is onze kroket erg lekker en
duurzaam!

https://permalink.psinfoodservice.com/prod/image/186988/AA9E0058-796E-4F69-9336-A1CF0B29C8CF?w=1000&h=1000
https://permalink.psinfoodservice.com/prod/image/180540/6B93F026-2536-48D8-8B0C-8EC5BAC35C54?w=1000&h=1000


Kenmerken
Kenmerk  Claim op etiket

Bevat lactose Ja n.v.t.

Vegetarisch Ja n.v.t.

Bevat glutamaat Nee n.v.t.

Bevat kip en gevogelte Nee n.v.t.

Bevat rundvlees Nee n.v.t.

Bevat varkensvlees Nee n.v.t.

Veganistisch Nee n.v.t.

Ingrediënten
water, panko (tarwemeel, gist, suiker, zout, tarwegluten antioxidanten(ascorbinezuur)), oesterzwammen,
knolselderij, (tarwebloem(gluten), battermix* (tarwebloem(rogge), maiszetmeel, verdikkingsmiddel (guarpitmeel),
paneermeel (tarwebloem(gluten), zout, gist), plantaardige olien* (ongehard), slagroom (melk), uien, aroma (mais),
verse peterselieblad, erwtenvezel, verdikkingsmiddel, bospadenstoelensoep (roux (tawebloemgluten, palmvet),
palmvet, gemodificeerd maiszetmeel, specerijen, zout, weipoeder(melk), paddenstoel , maltodextrine, melksuiker,
maisolie, aroma, melkeiwit(lactose), bieslook, gistextract , champignon sap , citroensap, rode bietensap, kruiden en
specerijen, (aroma (mais), peper, champignon extract, knoflookpoeder, laurierpoeder, chili poeder)



Ingrediënten in tabel

water Nederland

panko (tarwemeel, gist, suiker,
zout, tarwegluten
antioxidanten(ascorbinezuur))

oesterzwammen Nederland

knolselderij Nederland

(tarwebloem(gluten)

battermix* (tarwebloem(rogge)

maiszetmeel

verdikkingsmiddel (guarpitmeel)

paneermeel (tarwebloem(gluten),
zout, gist)

plantaardige olien* (ongehard)

slagroom (melk)

uien

aroma (mais)

verse peterselieblad

erwtenvezel

verdikkingsmiddel

bospadenstoelensoep (roux
(tawebloemgluten, palmvet)

palmvet

gemodificeerd maiszetmeel

specerijen

zout

weipoeder(melk)

paddenstoel

maltodextrine

melksuiker

maisolie

aroma

melkeiwit(lactose)

bieslook

gistextract

champignon sap

citroensap

rode bietensap

kruiden en specerijen, (aroma



(mais), peper, champignon
extract, knoflookpoeder,
laurierpoeder, chili poeder)

GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee

Herkomst
Land van herkomst Nederland

Land van productie Nederland

Voedingswaarde
Product

 Per 100 (g) Per portie (70 g) RI*/GDA

Energie = 766 kJ 536 kJ 6 %

Energie = 182 kcal 127 kcal 6 %

Vetten = 7.6 g 5.3 g 8 %

Waarvan verzadigde vetzuren = 3.1 g 2.2 g 11 %

Koolhydraten = 28.5 g 20 g 8 %

Waarvan suikers = 1.1 g 0.8 g 1 %

Eiwitten = 4.7 g 3.3 g 7 %

Zout = 1.2 g 0.84 g 14 %

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



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

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen Z

tarwe M hazelnoten Z

rogge M walnoten Z

gerst Z cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren Z macadamianoten Z

ei Z selderij M

vis Z mosterd Z

pinda's K sesam Z

soja Z sulfiet (E220 - E228) Z

melk M lupine Z

noten Z weekdieren Z

Bewaarcondities
Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

na ontdooien gekoeld 4°C - 4°C 48 uur

Opmerking:

af productie diepvries -18°C - -18°C 425 dag(en)

Opmerking:

ontvangst grossier diepvries -21°C - -18°C 3 maand(en)

Opmerking: Minimaal 3 maanden houdbaar na ontvangst grossier

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket Na ontdooien niet opnieuws inviezen

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking



Bereidingswijze
Frituren Bevroren, frituren bij 180 graden; min 4 min, max 6 min Ontdooid, frituren bij 180

graden; min 3 min, max 4 min Let op dat de producten niet tegen elkaar
aanliggen tijdens het frituren De producten niet half ontdooid bereiden Ontdooien
in de koelkast Na ontdooien niet opnieuw invriezen Aangegeven bereidingstijd en
temperatuur niet overschrijden

Sensorische kenmerken
Consistentie Dikke saus (ragout)

Smaak Oesterzwammen

Kleur Blank gepaneerd

Geur Specerijen

Microbiologische sets
op THT/TGT

Melkzuurbacteriën < 10000 kve/g

Staphylococcus aureus < 100 kve/g

Gisten en schimmels < 1000 kve/g

Listeria monocytogenes Afwezig in 1 kve/g

Bacillus cereus < 100 kve/g

Escherichia coli Afwezig in 1 kve/g

Salmonella Afwezig in 25 kve/g

Logistiek
Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 8717953087348 - Oesterzwam Kroket 21x70gr
Pallet - Oesterzwamkroket pallet



Logistieke details

Handelseenheid
Artikelnaam Oesterzwam Kroket 21x70gr

Korte naam oesterzwamkroket

EAN 8717953087348

Artikelnummer fabrikant 54004

Intrastat-code 20039090

EG-nummer NVT

Verpakking (LxBxH) doos (255mm x 360mm x 40mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 21 stuks

Netto gewicht 1470 g

Bruto gewicht 1568 g

Uitlekgewicht

Aantal stuks x gewicht per stuk 21 x 70 g

Aantal porties in verpakking 21

Minimaal aantal porties in
verpakking

Maximaal aantal porties in
verpakking

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

Netto gewicht

Bruto gewicht

Aantal kleinere eenheden op
deze pallet

270

Dozen per laag 9

Aantal lagen op pallet 30



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 2019-11-13 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 2020-05-26 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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