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PRODUCTSPECIFICATIE 

Product * :

Ingrediënten * :

Beoogd gebruik :

Land van herkomst (ingrediënten) * :

Organoleptische kenmerken:

Kleur :

Geur / smaak :

Microbiologische kenmerken:

Aeroob kiemgetal : <100.000

Enterobacteriaceae : <100

Salmonella : Afwezig in 25 gram

Chemische / Fysische kenmerken:

pH * :

Droge stof zonder toevoeging :

Droge stof met toevoeging * :

Schalen en membramen :

Melkzuur :

Hydrobuteric :

Residu's :

Geel

Typisch voor ei

De producten voldoen aan de eisen in de European Food Law:

Vrije uitloop heelei, vloeibaar

Vrije uitloop heelei (100%)

Halffabrikaat voor gebruik in voeding

Vrije uitloop eieren: EU., voornamelijk NL, BE & DE

Per batch wordt in eerste instantie één monster geanalyseerd. Bij onregelmatigheden wordt overgeschakeld naar het 
uitgebreide bemonsteringsplan. Als extra controle op de proceshygiëne zullen steekproeven worden uitgevoerd op de 
totale aerobe telling.

7,0 - 8,0

Min. 23,0%

<100 mg/kg

<1.000 mg/kg d.s.

<10 mg/kg d.s.

Afwezig (onder toegestane limiet/detectiewaarden)

De vloeibare eiproducten die Wulro Eiproducten B.V. produceert, voldoen aan de EG-verordening 1881/2006 
(maximale gehalten aan bepaalde verontreinigingen in voedingsmiddelen).
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Voedingswaarde per 100 g *

Energie 549 kJ

132 kcal

Koolhydraten 0,2 g

Eiwit 12,3 g

Vet 9,1 g

 Waarvan verzadigd 3 g

        enkelvoudig onverzadigd 3,7 g

        meervoudig onverzadigd 0,6 g

Bron: Nevo-online 2021 7.0

Verpakking

Opslag- en transportvoorwaarden:

Houdbaarheid: *

Afspraken over certificaten

Allergenen

GGO

Bestraling

Niet geschikt voor veganisten

Het product is verkrijgbaar met verschillende toevoegingen en de gewenste hoeveelheden.
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op het product zonder toevoegingen.

Waar een * staat vermeld, verandert door een toevoeging.

Vrije uitloop heelei, vloeibaar

Dit product is vrij van genetisch gemodificeerde organismen, volgens (EG) 1829/2003/1830/2003

Dit product is niet bestraald

1.000 liter RVS container
1.000 liter pallecon (Combo Excelsior)
25.000 liter bulk met tankwagen

Opslag en transport tussen 0 en 4 °C.

7 - 10 dagen after production if stored between 0 and 4 °C in unopened packaging

Bij de vrachtpapieren gevoegd: conformiteitscertificaat

Verzenden van analysecertificaat: ja, e-mail

Kippen ei. Alle producten van Wulro bevatten ei, geen ander allergeen aanwezig.

Dit product is geschikt voor Kosher (gecertificeerd), Halal (gecertificeerd), vegetariërs. 
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