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Volgende bofrost*producten zijn vrij van het ingrediënt „melk (inclusief lactose)“   

 

 

 

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”. 
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Art.Nr.  Productbenaming sporen 

mogelijk 

0205 Eend in sinaasappelsaus   

0334 Gevulde kalkoen  X 

0510 Gepelde garnaalstaarten   

0616 Aardappelkerstfiguren   

0687 Pommes Macaire   

1325 Knapperige rendiertjes   

2102 Rodekool met appel   

2143 Hazenrugfilets   

2145 Gevulde kwartels   

2301 Kippenborrelhapjes  X 

2353 Reegebraad van de bout   

2354 Parelhoenfilets met vel   

2413 Kreeftenstaarten, natuur   

2483 ‘Iberico’ varkensfilets   

2544 Sneeuwkrabscharen   

2684 Minigroenteloempia's   

2866 Rustieke broodjes, wit en bruin  X 

5544 Gerookte zalm   

5730 Gemengde bospaddenstoelen   

6470 Sint-Jakobsvruchten uit Normandië   

6760 Duo van boontjes met spek   

11431 Hertenmedaillons, gemarineerd   

15108 Sorbet met citroen en mandarijn  X 

15493 Zalmfilets, natuur   

16037 Kerstman ijsstronk   

 

 

 


