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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 

0328 Hele kippenbouten   

0389 Gegrilde minivarkenshammetjes   

0574 Zalmforelfilet, natuur   

0644 Zuiderse aardappelpartjes   

0726 Maïs, extra zoet   

1368 Kipfilet met olijfolie en zeezout  X 

1455 Originele gegrilde braadworsten uit Neurenberg   

2113 Duo van boontjes   

2258 Hasselback potatoes  X 

2294 Voorgebakken baguettes  X 

2430 Squeezers ice tea  X 

2449 Groentemengeling met mais   

2477 Argentijnse rode garnaalstaarten. Easy Peel   

2483 ‘Iberico’ varkensfilets   

2573 Kabeljauwhaasje, natuur   

2590 Gemarineerde zalmsteaks   

2648 Rundvleeshamburgers  X 

3548 Kalkoenspiesen, gemarineerd   

3572 Kippenbrochette Hawaii   

11167 Mini vruchtensorbets  X 

11422 Spare Ribs Texas BBQ   

11439 Mini-krakauers (Rookworstjes)   

11444 Mini-Rumpsteaks   

11445 Lamsrugmedaillons   

11447 Mini T-bonesteaks van lam   

11472 Chicken Wings  X 

11768 Gegrilde groenten, gemarineerd   

12005 Rijst-, groenten- en peulvruchtenmix   

15402 Tomahawk van kalf   

15493 Zalmfilets, natuur   

16303 Gemarineerde kippenbouten met rugdeel à la 
Provençale  

 

16315 Rumpsteak van Zuid-Amerika   

 

 


