
OLA Popping Raket OOH 
Ola 

EAN: 08711327541801 (CE) Artikelnummer: 000
TM: NL

Herkomst

Land van herkomst: Italië 

Wettelijke naam: Waterijs met citroen‐, ananas‐ en bosbessensmaak met een laagje met aardbeiensmaak (2,5%) en knettersuiker (0,3%).

Ingrediënten

Water, suiker, glucose‐fructosestroop, dextrose, plantaardige vetten (kokos, shea), zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur),
raapzaadolie, aroma's, geconcentreerd rode bietensap, glucosestroop, stabilisator (guargom), spirulina extract, aardbeienpoeder,
emulgator (zonnebloemlecithine), saffloerconcentraat, appelconcentraat, kleurstof (paprika‐extract), lactose (MELK), kooldioxide.
Kan amandel, ei, hazelnoot, pistachenoot, soja en tarwe bevatten.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen +/‐ pinda's ‐ pistachenoten +/‐

tarwe +/‐ soja +/‐ macadamianoten o

rogge o melk + selderij ‐

gerst o noten +/‐ mosterd ‐

haver o amandelen +/‐ sesam ‐

spelt o hazelnoten +/‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe o walnoten o lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten o weekdieren ‐

ei +/‐ pecannoten o

vis ‐ paranoten o

Voedingswaarde

 Product

 Per 100 (g) Per portie (57 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 350 / 84 200 / 48 0%

Vetten 1.6 g 0.9 g 1%

waarvan verzadigde vetzuren 1 g 0.5 g 3%

Koolhydraten 17 g 9.8 g 4%

waarvan suikers 16 g 9.4 g 10%

Eiwitten < 0.5 g 0.5 g 1%

Zout < 0.01 g 0.01 g 1%

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend ‐25°C ‐ ‐18°C 180 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Bewaren bij ‐18°C

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08711327541801 ‐ OLA Popping Raket OOH
Handelseenheid ‐ 08711327541818 ‐ OLA Popping Raket OOH

Artikelnummer: 000     EAN: 08711327541801

OLA Popping Raket OOH

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2022‐07‐25 3 / 5
Powered by 

https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf


Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam OLA Popping Raket OOH

Korte naam OLA POPPING RAKET OOH

EAN 08711327541801

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21050010

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) wikkel (180mm x 50mm x 30mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 55 ml

Netto gewicht 0.057 kg

Bruto gewicht 0.061 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 1

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08711327541818

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (377mm x 183mm x 137mm)

Netto gewicht 1.37 kg

Bruto gewicht 1.63 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

24

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1794mm)

Netto gewicht 197.28 kg

Bruto gewicht 259.72 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 144

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 12
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Ola
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service

Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐07‐12 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
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