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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. 

 

Onze bofrost*free producten(*)  voldoen vanzelfsprekend aan de eisen die de huidige Codex alimentarius aan glutenvrije 

producten stelt. Producten voldoen aan de eisen van een “glutenvrij” product, indien er minder dan 20 mg gluten per kg 

product aanwezig zijn.  In kader van onze uitgebreide kwaliteitscontroles worden alle grondstoffen en producten regelmatig 

gecontroleerd door middel van analyses.  

 
   

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 

68 Ijspralines bourbonvanille X 

510 Gepelde garnaalstaarten   

719 Fijne prinsessenbonen   

719 Prinsessenbonen   

757 Spinazie in roomsaus X 

771 Zomerse pangroenten   

1116 Ijsbekers vanille advokaat X 

1346 Kipfiletstukjes   

1719 Witte asperges   

1738 Lentegroentepan   

2060 Ijspralines 'Prestige'   

2129 Bloemkoolgratin   

2226 Kippenroomsoep X 

2326 Parijse aardappelen, gekookt   

2329 Aardappelpuree, natuur   

2345 Scharrolletjes, natuur   

2573 Kabeljauwhaasje, natuur   

2590 Gemarineerde zalmsteaks   

3389 Ovenkroketten   

5665 Hertoginnenaardappelen X 

7004 BIO - Abrikozenconfituur   

10009 Mini croissants (*)   

11426 Varkensmedaillons, gemarineerd   

11508 Noordzeewitjefilets, natuur   

11532 Kabeljauw-garnalen-duet   

11672 Gourmet aperitiefschelpjes met zeevruchten X 

11853 Confiserie chocolade paashaas   

12002 Hazelnootpasta   

12016 
Zalm met bearnaisesaus, boontjes en 
aardappelpuree 

  

12043 Fijne groenteselectie   

12059 BIO - Oranjebloesemhoning   

15493 Zalmfilets, natuur   

19605 Sinaasappelconfituur   

15096 Sorbet met appel en granaatappel   

 


