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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 

0389 Gegrilde minivarkenshammetjes  X 

0574 Zalmforelfilet, natuur   

0644 Zuiderse aardappelpartjes   

0743 Paprikareepjes   

0746 Griekse salade   

0762 Ratatouille   

0793 Basmatirijst met groenten   

0807 Zomerse fruitsalade   

1225 Schotel van gegrilde groenten 
met Patros-kaas  

 

1300 Kippenhaasjes  X 

1307 Kipspiesjes   

1368 Kipfilet met olijfolie en zeezout  X 

1455 Originele gegrilde braadworsten 
uit  
Neurenberg  

 

1463 Steakhouse burgers XXL   

1766 Mexicaanse groentepan   

2098 Assortiment ijsbekers   

2113 Duo van boontjes   

2126 Bloemkoolroosjes   

2147 Kippenbraadworsten   

2271 Bananenroomijs   

2326 Parijse aardappelen, gekookt   

2477 Argentijnse rode  

garnaalstaarten. Easy Peel  

2573 Kabeljauwhaasje, natuur   

2590 Gemarineerde zalmsteaks   

3306 Regenboogforellen, natuur   

3379 Reuzengarnalen uit wildvangst   

3548 Kalkoenspiesen, gemarineerd   

3580 Varkensbrochetten 
gemarineerd  

 

5015 "I Cremosi" yoghurtijs met 
bosvruchten  

X 

5367 Zuid-Amerikaanse rump steak, 
natuur  

 

6607 Gebakken krielaardappelen  X 

11016 Aromatische kruiden 
Mediterrane mix  

 

11070 Bourbonvanille-ijs  X 

11078 Yoghurtijs met aardbei op een 
stokje  

X 

11079 Aardbei  X 

11153 Shaun's fruitig vanille-ijsje   

11320 Kippenborstfilet honing-peper  X 

11415 Sous Vide Kalfsteaks 
“Rozemarijn”  

 

11417 Rundersteaks met tijm 'sous 
vide'  

 

15086 Magic Fun   

15369 Chianina-Burgers  X 

15499 Zeevruchtenspiesjes   

 

 

 


