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ALLERGENEN CHECKLIST VOOR VOEDSELLEVERANCIERS EN FABRIKANTEN

Origineel formulier:

Aangepast formulier:

Product naam: _______________________________ leveranciernummer: ______________
Vul a.u.b. dit formulier in voor elk product. Kolom 1 geeft aan dat het allergeen gevonden
kan worden in het product, door toevoeging of kruisbesmetting. Kolom 2 geeft de
aanwezigheid van het allergeen aan in andere producten die ook geproduceerd worden in of
met dezelfde apparatuur, maar op een verschillende tijd. Kolom 3 geeft aan of er
allergenen aanwezig zijn in de fabriek.
Vul a.u.b. elk veld van de tabel in met een JA of NEE and, wanneer van toepassing, vul de
naam van het ingrediënt in. LAAT GEEN VELDEN OPEN!

Onderdeel

Aanwezig
in het
product

Aanwezig
in andere
producten
gemaakt
op dezelfde
lijn

Aanwezig
in dezelfde
productielocatie

Pinda of afgeleide producten, bijvoorbeeld,
pindaschaafsel, -stukjes, eiwitten, olie, pindakaas,
pindameel en mandelona noten (pinda gevormd
als amandel met amandelsmaak), etc. Pinda is
ook bekend als aardnoot.

Noten of afgeleide producten(amandel,
Brazilnoot, Cashew, Hazelnoot, macadamia,
pecan, pijnboompit, Pistache en walnoot. Of hun
afgeleide producten, bijvoorbeeld, notenpasta en
oliën, etc.

Sesam of de afgeleide producten, bijvoorbeeld
Tahin, Halva, Gomasio, pasta en oliën, etc.

Melk of de afgeleide producten, bijvoorbeeld,
melkcaseïne, wei, kaas, boter, yoghurt, etc.

Ei of de afgeleide producten, bijvoorbeeld eieiwitpoeder, eiwit isolate, etc.

Vis of afgeleide producten, bijv. viseiwit en
extracten, etc.
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Soja of afgeleide producten, bijvoorbeeld,
lecithine, olie, tofu, etc.

Schaaldieren of afgeleide producten(incl. krab,
rivierkreeft, kreeft, gamba, garnaal) en
Schelpdieren of afgeleide productenincl.
slakken, oesters, mosselen, etc.

Tarwe of afgeleide producten, bijvoorbeeld,
meel, bloem, zetmeel, en vezels, etc.

Lupine en afgeleide producten als meel

Sulfiet (in concentraties van > 10mg /kg of meer)
bijvoorbeeld sulfiet dioxide, en (Natrium) sodium
metabisulfieten

Andere (ter overweging indien nodig)

Heeft u procedures voor de vermijding van
kruisbesmetting van het product met het
allergeen dat niet aanwezig is in het product,
maar wel aangegeven is in kolommen 1 en
2?

JA
NEE

Voeg een productetiket dat klaar is bij dit formulier voor elk product. Wanneer, in ieder geval,
er aanpassingen zijn in dit product, ben je verantwoordelijk voor het bijwerken van deze
formulieren, inclusief etiketten en specificaties, en moet u ons direct informeren.

Naam Leverancier: __________________________________________________________
Adres leverancier: ___________________________________________________________
Naam contact persoon leverancier: _____________________________________________
Telefoonnumer contact persoon leverancier: ______________________________________

Datum: __________________________
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Handtekening: __________________________
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