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Productspecificatie  : Meergranenmeel Begijntje Bruin

Naam product

 Begijntje Bruin

Omschrijving

Halffabricaat, Begijntje Bruin is een meel op basis van tarwemeel en al dan niet andere granen met 

toevoeging van zaden, pitten, noten en verbeteraars.

Ingrediënten

Tarwebloem Maisvlokken

Zonnebloempitten Havervlokken

Lijnzaad Tarwevlokken

Gierst Sojagrit

Tarwezemelen Boekweitgrutten

Tarwegluten Mout

Roggemeel Voedingsenzymepreparaat

Tarwe Ascorbinezuur (E300)

Gerstemeel Diacetylwijnsteenzuurester (E472e)

Informatie met betrekking tot voedingswaarde (op 100 gram)

Energie 1541 kJ 364 Kcal

Vetten 4,45 g

Waarvan verzadige vetzuren 0,51 g

Koolhydraten 63,65 g

Waarvan suikers 1,76 g

Eiwitten 15,85 g

Zout <0,04 g

Chemische eisen

Aflatoxine B1 < 2 µg/kg

Aflatoxine B1, B2, G1, G4 < 4 µg/kg

Deoxynivalenol (DON) < 750 µg/kg

Ochratoxine A (OTA) < 3 µg/kg

Zearalenon (ZEA) < 75 µg/kg

Microbiologische eisen (k.v.e. / gram)

Alg. kiemgetal < 1.000.000

Gisten en schimmels <       10.000

Entrobacteriacease <       10.000

E.coli <               10

Salmonella Afw. In 20 gr.

Houdbaarheid

6 maanden na productie bij droog en koel bewaren
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Verpakking

Meerlagige papieren zakken, inhoud:  10 + 25 kg. Op kunststof pallets 100 x 120 cm, voorzien van 

karton 100 x 120 cm ingewikkeld met PE film.

Label

Voorzien van: productnaam, inhoud, lotnummer, THT-datum, ingrediënten

Traceerbaarheid

Lotnummer + houdbaarheidsdatum a.d.h.v. deze gegevens kan de traceerbaarheid tot op het niveau 

van grondstoffen worden gegarandeerd.

Wettelijke allergenen (V° 1169/2011)

Aanwezig

In het

product

Op dezelfde

productieflow

In het

productiegebouw

1 Glutenbevattende granen en producten op

basis van glutenbevattende granen:

+ + +

1. Tarwe + + +

2. Spelt - + +

3. Khorasantarwe (Kamut) - - -

4. Rogge + + +

5. Gerst + + +

6. Haver + + +

2 Schaaldieren en producten op basis van 

schaaldieren

- - -

3 Eieren en producten op basis van eieren - - -

4 Vis en producten op basis van vis - - -

5 Aardnoten en producten op basis van 

aardnoten

- - -

6 Soja en producten op basis van soja + + +

7 Melk en producten op basis van melk 

(inclusief lactose)

- - -

8 Noten en producten op basis van 

schaalvruchten

- - -

9 Selderij en producten op basis van selderij - - -

10 Mosterd en producten op basis van 

mosterd

- - -

11 Sesamzaad en producten op basis van 

sesamzaad

- - +

12 Zwaveldioxide en sulfieten - - -

13 Lupine en producten op basis van lupine - - -

14 Weekdieren en producten op basis van 

weekdieren

- - -

GMO

Dit product is GMO-vrij
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Opmerking

Deze specificatie is onbeperkt geldig. Tengevolge van oogstomwisselingen en dergelijke bestaat de 

kans dat de specificatie moet worden aangepast. Hiervan wordt de klant tijdig verwittigd. De 

gegevens zijn tot stand gekomen op basis van onze huidige kennis. Zij moeten de producten met het 

oog op hun kwaliteitseisen beschrijven en hebben dus niet de taak om bepaalde eigenschappen te 

garanderen.

Contact:

Joosen-Luyckx N.V.

Oude Kaai 26

2300 Turnhout

Tel. : 014/47.27.10 

Fax.: 014/42.09.24 
kwaliteit@joosen-luyckx.be

Specificatie opgesteld door:

Cornelissen Gunther


