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

  

 

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 

0201 Kippenragout   

0848 Perzik-maracuja-taart  X 

0918 Originele Franse botercroissants  X 

1116 Roomijsbekers vanille-advocaat  X 

1330 Knapperige haasjes   

1352 Kalkoenmedaillons   

1692 Roomsaus met 3 pepers   

1716 Suikererwten   

1719 Witte asperges   

1729 Romanescoroosjes   

1842 Paashazen  X 

1882 Piccolobroodjes  X 

2329 Aardappelpuree, natuur   

2334 Aardappelkroketten   

2355 Mini worstenbroodjes   

2533 Noordzeetongfilets, natuur   

2625 Grijzegarnaalkroketten   

2852 Pannenkoeken natuur  X 

2867 Mini Viennoiserie  X 

3379 Reuzengarnalen uit wildvangst   

5544 Gerookte zalm   

6206 Ham-kaas flensjes   

11070 Bourbonvanille-ijs  X 

11436 Kalfsrugmedaillons, gemarineerd   

11532 Kabeljauw-garnalen-duet   

15493 Zalmfilets, natuur   

15830 Beignets met crème  X 

16101 Taart met zalm en spinazie   

16142 Sint-jakobsvruchten "Prestige"  X 

16216 Botersaus  X 

 

 


