
 

 

Commerciële Product Specificatie 

20-03-2018 

Artikelinformatie 

Datum 

Mondelice Merknaam 

734641 
  

SAP Nummer / Artikelnummer 

SAP omschrijving / Consumenten product naam CP.YOG.FRUIT.LGLIFE STRAWBERRY CUP 150G MONDELICE 

CPM001798-CPM001801 Systeem nummer 

Verkoopbenaming Mondelice Fruity aardbei, perzik/passievrucht, kers, framboos 

EAN code consumenten product 4040600006053 

Thermisch behandeld zuiveldessert op basis van gefermenteerde 
melk met 5% vruchten. 

Warenwettelijke omschrijving 

150 g e Inhoud 

Identificatienummer (ovaal) / Productielocatie 
DE 

BW033 

EG 

Zie beschrijving pagina 3 van deze specificatie. 
 

Type producten: aardbei, perzik/passievrucht, kers, framboos. 

Ingrediëntenlijst 

Ingrediënten: 

GMO informatie 

Het bovengenoemde, aan u geleverde product, bevat geen ingrediënten en/of additieven die verplicht 
geëtiketteerd moeten worden conform de Verordeningen 1829/2003 en 1830/2003 

390 kJ (92 kcal)          390 kJ (92 kcal)           390 kJ (92 kcal)        391 kJ (92 kcal) 

1,1 g                           1,1 g                            1,1 g                         1,1 g 

0,8 g                            0,8 g                            0,8 g                         0,8 g 

Gemiddelde Voedingswaarde 
(per 100g) 

Energie 

Vet 

- waarvan verzadigd vet 

Aardbei                       Perzik/                        Kers                          Framboos 
                                    Passievrucht 

18 g                             18 g                             18 g                          18 g Koolhydraten 

16 g                             16 g                             16 g                          15 g 
2,5 g                            2,5 g                            2,5 g                         2,5 g 
 
0,13 g                          0,12 g                          0,12 g                       0,13 g 

- waarvan suikers 
Eiwit 
 

Zout 
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Allergenenlijst (Conform Verordening (EU) nr. 1169/2011) / Verplicht op de verpakking 

Glutenbevattende granen en producten op basis hiervan Nee 

Schaaldieren en producten op basis hiervan Nee 

Eieren en producten op basis hiervan Nee 

Vis en producten op basis hiervan Nee 

Aardnoten en producten op basis hiervan Nee 

Soja en producten op basis hiervan Nee 

Melk en producten op basis hiervan Ja 

Schaalvruchten en producten op basis hiervan (noten) Nee 

Selderij en producten op basis hiervan Nee 

Mosterd en producten op basis hiervan Nee 

Sesam en producten op basis hiervan Nee 

Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties > 10 ppm Nee 

Lupine en producten op basis hiervan Nee 

Weekdieren en producten op basis hiervan Nee 

Bovengenoemde allergenen hebben betrekking op de actuele receptuur en de hierbij gebruikte ingrediënten. 

Aanvullende product informatie 

Geschikt voor... 

Ovo-vegetariërs Nee 

Lacto-vegetariërs Nee 

Veganisten Nee 

Personen met coeliakie 
 
Kunstmatige kleurstoffen 

Ja 
 
Nee 

Chemische en fysische aspecten 

Deze waarden betreffen gemiddelde waarden. Er kan altijd sprake zijn van biologische en productie specifieke 
variatie. 

Droge stof 22,4% (aardbei), 22,3% (kers, framboos), 22,0% 

(perzik/passievrucht) 
+/- 1.5% 

pH 4,1 +/- 0.3 

Dichtheid bij 20 °C 1,081 KG/LT (aardbei, framboos, kers), 1,080 KG/LT (perzik/passievrucht) +/- 0,005 
KG/LT  

Microbiologische aspecten 

Het bovengenoemde, aan u geleverde product, voldoet aan de microbiologische eisen conform Verordening 
EG/2073/2005. 

Logistieke informatie 

Consumentenproduct: 1 pot van 150g  

0,150 Nettogewicht consumentenproduct (in kg, excl CPM 
verpakking) 

0,160 Brutogewicht consumentenproduct (in kg, incl. CPM 
verpakking) 
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75 x 75 x 74 Afmetingen consumentenproduct (L x B x H in mm) 

Handelseenheid: 20 potten van 150g [TDU001763\0002] 

Aantal consumentenproducten per handelseenheid 20 

Afmetingen handelseenheid (LxBxH in mm) 375 x 295 x 76 

Nettogewicht handelseenheid 3,00 

Brutogewicht handelseenheid (in kg incl. TDU)  3,324 

Transporteenheid: 1 pallet = 160 trays [TPU010661\0002] 

Aantal TDU per pallet laag 8 

Aantal lagen per pallet 20 

Afmetingen pallet (L X B X H in mm, incl. pallet) 1200 x 800 x 1670 

Netto inhoud voor elke transporteenheid in kg 480 

Bruto palletgewicht (in kg, incl. pallet) 556,8 

Opslag 

Opslagcondities Behoeft ongeopend geen koeling tijdens bewaring. Aanbevolen 
bewaartemperatuur tussen +4 °C en +24 °C. Ten minste 
houdbaar tot: zie verpakking. 

Authorisatie 

Verkoop organisatie FrieslandCampina Belgium Sales Organisation 

Adres Verkoop FrieslandCampina Belgium NV, Schaessestraat 15, 9070 
Destelbergen, België 

Telefoon + Faxnummer +32(0)9 326 40 00, +32(0)9 326 49 99 

 

Deze specificatie is elektronisch gegenereerd en geldig zonder handtekening 
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Ingrediëntenlijst 

Ingrediënten Aardbei: 48% gepasteuriseerde melk (2,3% vet), wei (melk), suiker, 5% aardbei (2,9% 
aardbeien, 2,1% aardbeiensap uit concentraat), melkfermenten, gemodificeerd maïszetmeel, 
glucose-fructosestroop, mager melkconcentraat, melkeiwit, karnemelkpoeder, 
verdikkingsmiddelen (pectine, johannesbroodpitmeel), rundergelatine, zuurteregelaars (E330, 
E331, E333), aroma, kleurstof: E120. 
 
Perzik-Passievrucht: 48% gepasteuriseerde melk (2,3% vet), wei (melk), suiker, 5% 
perzik-passievrucht (4,5% perziken, 0,5% passievruchtensap uit concentraat), 
melkfermenten, gemodificeerd maïszetmeel, glucose-fructosestroop, mager melkconcentraat, 
melkeiwit, karnemelkpoeder, verdikkingsmiddel (pectine), rundergelatine, zuurteregelaar 

(E331), aroma, kleurstof: carotenen. 
 
Kers: 48% gepasteuriseerde melk (2,3% vet), wei (melk), suiker, 5% kers (3% kersen, 2% 
kersensap uit concentraat), melkfermenten, gemodificeerd maïszetmeel, 
glucose-fructosestroop, mager melkconcentraat, melkeiwit, karnemelkpoeder, 
verdikkingsmiddel (pectine), rundergelatine, zuurteregelaar (E331), aroma, kleurend 
plantenconcentraat (vlierbes, aronia). 
 
Framboos: 48% gepasteuriseerde melk (2,3% vet), wei (melk), suiker, 5% framboos, 
melkfermenten, gemodificeerd maïszetmeel, glucose-fructosestroop, mager melkconcentraat, 
melkeiwit, karnemelkpoeder, verdikkingsmiddel (pectine), rundergelatine, zuurteregelaars 
(E330, E331), aroma, kleurstof: E120. 

 

 


