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Productbeschrijving 

Ongewassen (diverse) sla(soorten), 

kroppen of losse blaadjes, biologisch 

geteeld, klasse 1 

 

Ingrediënten 

Diverse slarassen;  

zoals gevraagd door de afnemer 

 

Bedoeld gebruik 

- Bladgroente; meestal rauw (salade) 

- evt. verhit  

- Voor gebruik wassen 

 

Specifieke klanteisen 

o Product is Bio-gecertificeerd (Verordening (EG) nr. 834/2007 en nr. 889/2008, door Skal) 

o Product is gecertificeerd voor GlobalGAP (door ECAS) 

o Producthandling is goed geborgd; certificering voor BRC Food (door ECAS) 

 

Procesbeschrijving 

De sla wordt (maximaal 1 dag na oogst) afgewogen en in een krat of doos verpakt. Opslag in 

koelcel. Na uitlevering vindt bij de klant het snijden, wassen en verpakken plaats 

 

Uiterlijke kenmerken, normen    Tolerantie 

Gewicht 2,5 kg.       + 100 gram 

Krop vers (turgescent) en kleur behorend bij ras - 

Geen geel blad       - 

Geen  kropvorming      incidenteel 

Vrij van schade: kneuzing     1 takje 

   aantasting parasieten   1 takje   

Vrij van ziekten en gebreken     - 

Vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak  - 

De hoedanigheid van de jonge sla – in het bijzonder de ontwikkeling en de versheid – is zodanig, 

dat zij bestand is tegen de bij verdere afzet te verwachten verrichtingen, in goede staat kan blijven 

tot op de plaats van bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigde eisen voldoet. 

 

Allergenen 

Het product is allergenenvrij (geen kruisbesmetting mogelijk) 

 

GMO 

Het product is GMO-vrij (geen kruisbesmetting mogelijk) 

 

Vermeldingen op het etiket 

n.v.t. 
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Samenstelling per 100 gram:     

- 29 kJ (7 kcal)    - 40 mg fosfor 

- 1,3 gram eiwit   - 14 mg magnesium 

- 0,4 gram koolhydraten - 292 mg kalium 

- 1,3 gram vezel   - 0,05 mg B1 

- 10 mg Vit. C    - 0,08 mg B2 

- 39 mg calcium   - 0,07 mg B6 

- 0,6 mg ijzer    

- 15 mg natrium 

 

Verpakking en identificatie 

- levering in kunststof groentekrat of doos voor eenmalig gebruik 

- op verzoek kunnen kroppen individueel verpakt worden in een 

slahoes 

- inhoud krat in overleg met de afnemer in geval van aantal 

kg/krat wordt iedere krat gewogen 

- pallet met kratten zijn omwikkeld met geperforeerd wikkelfolie 

- bovenste kratten zijn afgedekt met afdekfolie 

- krat is gelabeld met kistkaart 

- pallet / kistkaart bevat: adresgegevens Klispoel, productnaam, 

Controlenummer van de Skal, palletinhoud, palletgewicht en 

aanvoerdatum, indien gewenst met een barcode 

 

Certificeringen 

- Biologische teelt: NL-Bio-01, Skalnr. 006214 

- GlobalGap gecertificeerd, GGN : 4049928144683 

- BRC, Cert.nr. B2014-006 

 

Land van herkomst 

Het product is in Nederland geteeld en verpakt door de Klispoel b.v. (geen besmetting met 

producten uit andere landen mogelijk) 

 

Houdbaarheid 

n.v.t. 

 

Condities bij opslag en distributie 

Opslag in koelcel (4-5°C) 

Gekoeld transport (4-6°C)  

 

Laatste controle; Vrijgeven voor consumptie 

Door Halchef 

 

Distributie 

- door Klispoel of  

- door klant zelf 

 

Traceerbaarheid 

A.d.h.v. leverdatum 


