
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product omschrijving 

Mix van gezouten en gekruide noten en rijstcrackers 

Ingrediënten 
 

PINDA'S -(80%)-PINDAolie-zout-rijst-TARWEbloem-suiker-gemodifieerd zetmeel (MAIS, tapioca)- SESAM-

aardappel zetmeel-maltodextrine-zeewier-gistextract-chili poeder-kleurstof E141ii-E150a-E160c-E120-rijstmeel-

zeewier-palmolie (RSPO)-MAIS zetmeelsiroop-Hot chili seasoning (chilipoeder aroma-maltodextrine-suiker-zout-

look-zwarte peper, UI, rode paprika, voedingszuur E330)-EI-specerijen-rijst-glucose siroop-SOJA sauspoeder-

(TARWE,SOJA, dextrine, zout, koji, water, kleurstof E150C)- Chili peperextrat.  

Kenmerken 
 

Land herkomst : USA, Thailand, China, Nederland, België 

Textuur : stevig, niet taai, knapperig 

Kleur : divers 

Smaak/geur : paprika, gekruide pinda's 

Grootte : variabel 

Toelaatbare afwijkingen:  Max 5% breuk, metaal detectie: Fe>1mm, nonF2>2mm.  
                                                 Vrij van fysische besmetting.klantafhankelijk. 

 

Behandeld met straling (bestraald) : neen  

Niet GMO producten : ja  

Traceerbaarheid en etikettering nodig volgens de EC 1830/2003 : neen  

Toestemming nodig volgens EC 1829/2003 : neen 

(Myco) Toxines 

Data Waarde Extentie 

Aflatoxine B1 :< 

Aflatoxine B1+B2+G1+G2 

: < Ochratoxine A : < 

Patuline : < Don-content 

: < 

4 ppb 

2 ppb 

n.a. ppb 

n.a. ppb 

n.a. ppb  
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Product Informatie 



Chemische data 

Specifieke chemische kenmerken 

Data Waarde Extentie 

Vochtgehalte : 

Peroxide waarde : 

Zwaveldioxide : 

Blauwzuur : Vrije 

vetzuren : 3MCPD-

waarde : Sudan / 

para rood : Zware 

metalen : 

Pesticiden : 

1 % 

max 15,0mcq O2/vet Meq O2/kg 

n.a. ppm 

n.a. ppm 

n.a. % 

afwezig ppb 

afwezig - 

volgens EU regelgeving 

volgens EU regelgeving  

Details voedingswaarde 

Vet 

waarvan 

Proteïnen 

Koolhydraten 

waarvan 

Zout 

Voedingsvezels 

  18,48 g/100g 

enkelvoudig onverzadigde 10,53 g/100g 

meervoudig onverzadigde 3,38 g/100g 

verzadigd 1,07 g/100g 

transvetzuren 0 g/100g 

cholesterol 0 g/100g 

  13,11 g/100g 

  56,27 g/100g 

suiker 13,48 g/100g 

toegevoegde suiker 2,3 g/100g 

zetmeel 28,17 g/100g 

  392,8-2134,3 mg/100g 

  3,6 g/100g 

energie 1893,14 KJ 

  451,42 Kcal 

water 0,3 % 

De informatie in deze tabel moet worden gezien als de dichtste benadering van de werkelijkheid .Voedsel is onderhevig aan 

schommelingen in de samenstelling om verschillende redenen.  

Natuurlijke variatie tussen vergelijkbare voedingsproducten kunnen ontstaan door verschillen in soort, teelt, bodemgesteldheid, seizoen, de 

oogsttijd en de bewaarcondities.Gegevens worden geleverd door leveranciers, analyse of berekening of literatuur waarden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Minimum houdbaarheid bij levering 

Houdbaarheid vanaf productie 

Materiaal v/d verpakking 

Gewicht verpakking 

Inhoud verpakking 

Soort verpakking 

 4kg 

  emmer 

 350 g 

260 dagen 

Polypropylene PP 

180 dagen 

 
Microbiologische data 
 

Aantal kiemen : 

Gist & 

schimmels : 

Enterobacteriën 

: E.Col : Listeria 

: Salmonella :  

<1.000.000 cfu/g 

<100.000 cfu/g 

<100 cfu/g 

neg cfu/g 

afwezig cfu/0,01g 

afwezig cfa/25g  

Logistieke data  

-Verpakking 

-Opslag, transport, bewaring,  

-Te gebruiken na opening 

 

De producten moeten worden bewaard in een koele en donkere omgeving die vrij is van  

geuren en bij een temperatuur tussen 15-18 ° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van  

ongeveer 65% tenzij het anders wordt vermeld op de verpakking. 

De producten moeten worden vervoerd en opgeslagen onder hygiënische omstandigheden 

om ervoor te zorgen dat het product niet kan worden verontreinigd door schimmels, 

vreemde materialen of geur. 

Gebruiksaanwijzing : goed sluiten na gebruik, droog en koel bewaren. 

Aanbevolen te verbruiken tot 3 maanden na opening 



 

Allergene/Alba Lijst 

Artikel AZETTI MIX 4KG 

Product: + aanwezig 

- niet aanwezig 

? kan sporen bevatten 

Allergene data 

1 melkeiwit - 23 NOTENOLIE - 

2 MELK/LACTOSE - 24 PINDA'S + 

3 EI + 25 PINDAOLIE + 

4 SOYA + 26 SESAM + 

5 soja lecithine - 27 sesamolie - 

6 GLUTEN + 28 glutamate (E620-E625) - 

7 TARWE + 29 SULFIET (220-E228) - 

8 rogge - 30 GERST - 

9 rund - 31 spelt - 

10 varken - 32 kamut - 

11 kip - 33 haver - 

12 VIS - 34 MAIS + 

13 
SCHAAL- EN 

SCHELPDIEREN 
- 35 koriander - 

14 maiszetmeel + 36 SELDERIJ - 

15 cacao - 37     

16 WEEKDIEREN - 38 wortel - 

17 peulvruchten - 39 LUPINE - 

18 NOTEN ? 40 MOSTERD - 

19 pistaches - 41 walnoten - 

20 macadamia - 42 amandelnoten - 

21 pecannoten - 43 hazelnoten - 

22 brazilnoten - 44 cashewnoten - 



GMO Statement 

Artikel AZETTI MIX 4 KG 

Met ingang van 22 september 2003, zijn de volgende twee verordeningen van kracht : 

EC verordening 1829/2003, met betrekking tot GMO goedkeuring in levensmiddelenvoeding en 

dierenvoeding en EG-verordening 1830/2003, inzake de etikettering en traceerbaarheid 

van GMO's in elke fase van de markt. 

Conform deze voorschriften kunnen wij informeren u als volgt: 

Producten zijn Non-GMO : ja 
Behoeft traceerbaarheid en etikettering volgens EC 1830/2003: neen 
Behoeft toestemming volgens EC 1829/2003 : neen 

 
Azetti producten worden voor AZ FOOD CVBA  geproduceerd door erkend producent. 
Jaarlijkse labo-analyses in afspraken ten laste van de producent. 
 


