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Productomschrijving: Cha Siu - Geroosterde varkensnek op Cantonese style

Productkenmerken
Vorm: Product eigen, zonder afwijkende zaken
Kleur: Bruin gegaard, vrij van afwijkende kleur
Reuk: Product eigen, vrij van afwijkende geur
Uiterlijk: Product eigen, zonder afwijkende zaken

Ingrediënten
Varkensvlees (88%), marinade (suiker, SOJAsaus (water, SOJAbonen, zout, TARWEbloem, 
conserveermiddel: E202), hoisinsaus (suiker, water, gefermenteerde SOJAbonen pasta (water, zout
SOJAbonen, TARWEbloem), knoflook, zout, gedroogde zoete aardappel, kleurstof: E150a, 
gemodificeerd maiszetmeel, SESAMpasta, specerijen, chilipeper, voedingszuur: E260), zout, bonensaus
(SOJAbonen (22%),TARWEbloem, water, zout, E261, E210), knoflook, 100% geraffineerde sojaolie, kruiden), 
water, rozenlikeur (likeur, water, suiker, rozenbloemen), kleurstof: paprika-extract, natriumbicarbonaat

Allergenen

Gluten, soja, sesam

Chemische kenmerken
Product is vrij van ongewenste chemisch contaminanten

Product is vrij van productvreemde bestanddelen

Microbiologische kenmerken

Aëroob kiemgetal
Staphylococcus aureus
Enterobacteriaceae
Salmonella
Listera Monocytogenes

PRODUCTSPECIFICATIE
Cha Siu

1 van 3
Definitief

PS-03
Geen

Datum: 01-02-2018

Afwezig in 25 g
Afwezig in 25 g

Fysische kenmerken

< 100.000 kve/ g

< 100 kve/ g
< 500 kve/ g

Lucky Duck International Food B.V.



      

Pagina: Nummer:
Status: Bijlagen:

Titel:

Houdbaarheid

Diepvries: Maximaal  1,5 jaar bij een opslagtemperatuur beneden -18 °C

Gekoeld: Maximaal 7 dagen bij een opslagtemperatuur beneden 7 °C

Opslag
Temperatuur diepvries: ≤ -18 °C

Transport
Aflevering geschiedt op hygiënische wijze, middels geconditioneerd transport speciaal ontwikkeld voor
transport van voedingsmiddelen. De chauffeurs houden zich aan de hygiëneregels die gelden bij het bedrijf
waaraan geleverd wordt.

Transporttemperatuur: diepgevroren ≤ -18 °C

Verpakkingen
Binnenverpakking: Plastic (PE). 
Binnenverpakking: Kartonnen doos
Pallet: Kunststof pallet (tenzij anders aangegeven)

Productomschrijving (indien van toepassing met kalibratiegewicht),
ingrediënten, THT datum, EG-nummer, bewaartemperatuur,

Aantal kg/ doos: Afhankelijk van vraag klant.

Overig: De verpakking is vrij van ongewenste fysische en chemische
contaminanten en geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Doelgroep

Groothandel

Dit product heeft een verhittingsproces ondergaan. De producten komen het best tot hun recht door voor
consumeren nog een keer te verhitten. Na ontdooien niet opnieuw invriezen.

Kenmerken voor de finale gebruiker

Vermeldingen:

2 van 3 PS-03
PRODUCTSPECIFICATIE Definitief Geen

1007.. kJ/ 241 kcal

24,5 g

4,0 g

4,0 g

14,1 g

6,1 g

1.48 gZout

per 100 gr
Energetische waarde (kJ/kcal) 

Cha Siu

Voedingswaarde

Eiwitten 

Suikers

Koolhydraten 

Vet 

   Verzadigde Vetzuren

Datum: 01-02-2018
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Bereidingswijze
Magnetron:

● Haal het product uit de omdoos.

● Ontdooi het product volledig. 

● Verwarm het product in de verpakking  4 – 6 minuten in de magnetron (800 Watt).

● Laat het product 1 minuut rusten in de verpakking alvorens het te openen.

In de pan of de wok:

● Haal het product uit de omdoos en verpakking. 

● Ontdooi het product volledig.

● Snij het vlees in gelijke plakken.

● Roerbak het vlees 3-5 minuten op middelhoog vuur.

● Tip: Voeg een saus toe naar smaak tijdens het roerbakken voor een nog smakelijkere resultaat.

Oven

● Haal het product uit de omdoos en verpakking. 

● Verwarm uw oven voor op 180°C graden

● Plaats het vlees in een ovenschaal afgedekt met aluminium folie in het midden van de oven. 

● Verhit het bevroren product gedurende ca. 40 à 45 min, tot deze warm is in de kern.

HACCP-systeem
De leverancier verklaart te werken volgens een HACCP-systeem, zoals vermeldt in
Verordening 852/2004 Inzake Levensmiddelenhygiëne.

GMO
Het product is GMO vrij

PRODUCTSPECIFICATIE Definitief Geen
Cha Siu

Datum: 01-02-2018 3 van 3 PS-03
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