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Volgende bofrost*producten zijn vrij van het ingrediënt „gluten“   

  

 

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”. 
 

Opmerking:  

onder de term „gluten“ valt  tarwe, rogge gerst, haver of hun kruisingen en afgeleide producten daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTINFORMATIE  
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Art.Nr.  Productbenaming sporen 

mogelijk 

6780 BIO - Groenten 'Tajine'   

7004 BIO - Abrikozenconfituur   

15035 BIO - Vanilleroomijs   

15037 BIO - Chocoladeroomijs   

15115 BIO - Mini gigantjes   

15116 BIO sorbetsticks   

15393 BIO Runderhamburgers   

15765 BIO Minestrone   

15766 BIO fijne erwten   

15767 BIO groentemengeling   

15769 BIO broccoli   

15770 BIO spinazie   

15887 BIO bosbessen   

15888 BIO frambozen   

15889 BIO bosvruchten   

15890 BIO bosaardbeien  

16251 BIO Zilvervliesrijst en linzen op Libanese wijze   

16252 BIO Mix voor ratatouille   

16520 BIO extra virgin olijfolie   

19649 BIO tomatensaus   

 

 

 


