
 
 

Volgende bofrost*producten zijn vrij van het ingrediënt „Glutenhoudende granen “ 

De informatie in deze lijst is volgens eer en geweten opgesteld.  

  

Wij wensen er uitdrukkelijk op te wijzen dat de aanwezigheid van sporen (aangeduid met een “X”) van de aangegeven stoffen 

niet volledig uit te sluiten is. Dit geldt ook wanneer in de ingrediëntenlijst zelf niet uitdrukkelijk de sporen van dit allergeen 

worden vermeld. Gelieve daarom met uw arts te bespreken of deze producten voor u geschikt zijn. 

Wanneer de productiepartner ons op de mogelijke besmetting van een product met bepaalde sporen attent maakt, dan nemen 

wij deze sporen mee op in onze lijst. 

   

Het is mogelijk dat na herziening van onze bofrost*producten aan deze lijst veranderingen worden doorgevoerd. Het is dan 

mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze lijst en de informatie die u bekomt op het product zelf. 

Wij vragen u daarom met aandrang om steeds de informatie die u op de verpakking van het product kan 

terugvinden te raadplegen.  

 

Deze lijst is eveneens terug te vinden op onze website onder de rubriek „voedingsinformatie”. 



 

 De volgende bofrost* producten zijn vrij van het ingrediënt “Glutenhoudende granen“

Art.Nr.  Productbenaming Sporen 
mogelijk 

0067 IJs-kerstbomen   

0068 Ijspralines bourbonvanille  X 

0502 Vispannetje met fijne groenten  X 

0595 Garnalen in kruidensaus   

0616 Aardappelkerstfiguren   

0679 Aardappel-roomgratin   

0688 Aardappel- Truffel-Gratin   

1567 'Dolcedo' roomijs stracciatella  X 

1725 Groentemengeling met asperges   

2069 Roomijsstronk chocolade-stracciatella   

2092 Roomijsstronk vanille-mokka   

2102 Rodekool met appel   

2110 Aardappelpuree met knolselder   

2129 Bloemkoolgratin   

2145 Gevulde kwartels   

2226 Kippenroomsoep  X 

2258 Hasselback potatoes  X 

2329 Aardappelpuree, natuur   

2413 Amerikaanse kreeftenstaarten, natuur   

2544 Sneeuwkrabscharen   

3646 Dennenappelkroketten   

5298 Kip-ham pakketjes  X 

5300 Kalkoenrollade   

5665 Hertoginnenaardappelen  X 

5730 Gemengde bospaddenstoelen   

6470 Sint-Jakobsvruchten uit Normandië   

6760 Duo van boontjes met spek   

6878 Macarons  X 

8286 Zalmblokjes met verse kaas  X 

10792 Varkensmedaillons, gemarineerd   

10793 Hertenmedaillons, gemarineerd   

11070 Bourbonvanille-ijs  X 

11173 Sorbet Marc de Champagne  X 

11199 IJsiglo’s  X 

11682 Kruidenboter   

11685 Rodevruchtenmix   

11874 Choco dennenbomen   

12089 Rösti-sterretjes   

12098 Sinaasappelsap met vruchtvlees   

12140 IJsbeker Deluxe hazelnoot-chocolade   

12147 Pladijsrolletjes met zalm   

12153 Lamsrugmedaillons   

12173 Crème brûlée  X 

12301 Kipborrelhapjes  X 
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12543 Runderbiefstuk   

12573 Kabeljauwhaasjes, Natur   

15108 Sorbet met citroen en mandarijn   

15119 Koffie-ijspralines  X 

15535 Amerikaanse kreeft   

16113 Aperitiefschelpjes  X 

16158 Feestelijke glaasjes met garnalen en kreeftenmousse  X 

16605 Tartaar van sintjakobsnoten en sabayon van Crémant d’Alsace  X 

16818 Macarons chocolade  X 


