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

  

 

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”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTINFORMATIE  
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Art.Nr.  Productbenaming sporen 

mogelijk 

0272 Paella  X 

0516 Gepaneerde inktvisringen   

0595 Garnalen in kruidensaus   

1565 'Dolcedo' Pistache   

1567 'Dolcedo' stracciatella   

2060 Ijspralines 'Prestige'   

2063 Roomijs mokka   

2065 Vruchtenijsjes "JET"   

2140 Chipolata/Braadworstrol  X 

2180 boMistery bekers yoghurt-blauwe bessen   

2182 Vruchtenijsjes 'sinaasappel'   

2184 Vruchtenijsjes 'framboos'   

2271 Bananenroomijs   

2343 Reuzengarnalen in pikante tomatensaus  X 

2394 Yakitori  X 

2477 Argentijnse rode garnaalstaarten. Easy Peel   

2531 Visfiletnuggets 'Kibbeling'   

2543 Runderbiefstuk, natuur   

2684 Minigroenteloempia's   

3196 Gehaktballetjes in tomatensaus   

3548 Kalkoenspiesen, gemarineerd   

3587 Diavolinis  X 

5015 "I Cremosi" yoghurtijs met bosvruchten   

5522 Venusschelpen (vongole)   

6064 Citroen-frambooshoorntjes   

8149 Chicken pops  X 

8165 Taco Mexicana   

8182 Piffero 4 Formaggi   

8267 Knoflookbaguettes   

11006 boMistery Vanille-chocolade   

11052 Big box   

11068 Wafelhoorntjebox   

11070 Bourbonvanille-ijs   

11079 Aardbeienroomijs   

11109 Kids-box   

11422 Spare Ribs Texas BBQ  X 

11701 Groentestrudel   

15363 Black angus burger   

15492 Garnalen in tempura   

16015 Ambachtelijke frambozensorbet   

16016 Ambachtelijke citroensorbet   

16213 Taart met chorizo  X 

 

 


