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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 

0272 Paella   

0328 Hele kippenbouten   

0595 Garnalen in kruidensaus  X 

0651 Frieten extra   

0705 Trio van koolroosjes   

0789 Wilde rijst-groentemix   

1307 Kipspiesjes   

1613 Kip Paella   

1703 Zuiderse groentepan   

1753 Guacamole   

2084 Vanilleroomijs   

2301 Kippenborrelhapjes   

2332 Aardappelblokjes   

2343 Reuzengarnalen in pikante 
tomatensaus  

X 

2477 Argentijnse rode  

garnaalstaarten. Easy Peel  

2543 Runderbiefstuk, natuur   

3037 Ijslolly´s Sinaas en Cola   

3548 Kalkoenspiesen, gemarineerd   

3580 Varkensbrochetten 
gemarineerd  

 

5522 Venusschelpen (vongole)   

5531 Mosselen 'alla marinara'   

6096 Passievruchtensorbet   

6607 Gebakken krielaardappelen  X 

11052 Big box  X 

11079 Aardbeienroomijs  X 

11109 Kids-box  X 

11151 Shaun’s Cool Cups   

11404 Flat iron steak 'black pepper'   

15086 Magic Fun   

15363 Black angus burger  X 

 

 

 


