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Volgende bofrost*producten zijn “glutenvrij (*)” 

(incl. Paasfolder, bofrost*free)  
 

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.   
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Art.Nr.  Productbenaming sporen 

mogelijk 

0205 Eend in sinaasappelsaus   

0688 Aardappelgratin met truffel   

0705 Trio van koolroosjes   

0782 Broccoli-groentemix in 
roomsaus  

 

2069 Roomijsstronk chocolade-
stracciatella  

 

2092 Roomijsstronk vanille-mokka   

2099 Roomijspralinepops   

2102 Rodekool met appel   

2110 Aardappelpuree/stamppot met 
knolselder  

 

2130 Scharrolletjes in witte wijnsaus  X 

2143 Hazenrugfilets   

2154 Assortiment dessertglaasjes   

2301 Kippenborrelhapjes   

2337 Mix van mini gratins   

2353 Reegebraad van de bout   

2354 Parelhoenfilets met vel   

2386 Kerstmanijsjes   

2396 Chocolade Kerstman   

2413 Kreeftenstaarten, natuur   

2544 Sneeuwkrabscharen   

3379 Reuzengarnalen uit wildvangst   

3646 Dennenappelkroketten   

5307 Gevulde parelhoen  X 

5544 Gerookte zalm   

5665 Hertoginnenaardappelen  X 

5730 Gemengde bospaddenstoelen   

6395 Gevulde hoeve kip met 
kastanjes en rode bosbessen  

X 

6760 Duo van boontjes met spek   

8286 Zalmblokjes met verse kaas  X 

11104 Kerst ijsconfiserie  X 

11431 Hertenmedaillons, gemarineerd   

11511 Zeeduivelfilet, natuur   

11893 Box met Belgische chocolade 
rendieren  

 

16113 Aperitiefschelpjes  X 

16147 Pannetjes met sint-Jakobs 
nootjes en saus met Bourgogne 
Aligoté  

X 

16158 Feestelijke glaasjes met 
garnalen en kreeftenmousse  

X 

 

 

 


