
Product specificatie 
     
Simon Lévelt b.v. Koffiebranderij en Theehandel 
A. Hofmanweg 3 
2031 BH Haarlem 
T +31 23-5122522 
E info@simonlevelt.com 

Productcode:  35999  

Productnaam: Oploskoffie vriesdroog bio 100g 

 

Versie datum: 24-5-2016 

Productomschrijving: Biologische gevriesdroogde koffie in korrelvorm 
 
Ingredienten: Biologische koffie. 
 
Chemische en fysische specificaties: 

parameter waarde methode 

Vocht max. 5% Karl Fisher 

pH waarde 4,60 – 5,20 1,4 g / 100 ml. demin. Water 

Zuurtegraad 4,60 – 6,40 ml  1,4 g in 100 ml demin. Water, titratie met 0,1 
M NaOH tot pH 6,7. 

Kleurwaarde 60 - 90 Lange LK 100 apparatuur 

Sediment 0 – 2,5 Funke Gerber apparatuur 

Cafeïne >2,0% HPLC 

 

Voedingswaarden (indicatieve waarden per 100 gram) 

Energie    1486 kJ / 350 kcal 

Eiwit    11,2 g 

Koolhydraten   72,5 g 

 suikers   0 g 

Totaal vet   1,7 g 

 verzadigd vet  0 g 

Voedingsvezel   0 g 

Natrium   58 mg 
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Allergenen declaratie (volgens EU 2007/68) 

+  : Het artikel bevat de genoemde stof (als ingrediënt) of kan de stof bevatten (door carry-over). 
- : Het artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur). 
?  : Er zijn onvoldoende gegevens bekend 
1. Glutenbevattende granen (d.w.z. tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en 

kamut of de hybride soorten daarvan) en producten op basis van 
glutenbevattende granen 

- 

2. Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren. - 
3. Eieren en producten op basis van eieren. - 
4. Vis en producten op basis van vis - 
5. Aardnoten en producten op basis van aardnoten. - 
6. Soja en producten op basis van soja. - 
7. Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). - 
8. Noten, d.w.z. amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten 
    en pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten en 

producten op basis van schaalvruchten. 

- 

9. Selderij en producten op basis van selderij. - 
10. Mosterd en producten op basis van mosterd. - 
11. Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad. - 
12. Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg 

of 10 mg/l uitgedrukt als SO2. 
- 

13. Lupine en producten op basis van lupine. - 
14. Weekdieren en producten op basis van weekdieren. - 
 
Certificering: Biologisch 
 
GMO-vrij verklaring: 
Wij, Simon Lévelt b.v., verklaren hierbij dat dit product, geleverd door ons bedrijf, vrij is van GMO-
ingrediënten en additieven. Derhalve behoeft dit product geen aanvullende etikettering volgens EU 
verordeningen 1829/2003/EG en 1830/2003/EG. 
 
Verpakking:   100 gram in glazen pot. 
 
Opslagcondities:  donker, droog en afgesloten bewaren bij omgevingstemperatuur. 
 
Houdbaarheid:  24 maanden na productiedatum. 
 
Gebruiksaanwijzing:  3 gram koffie oplossen in 200 ml gekookt water (100°C).  
Disclaimer:   Dit product voldoet aan alle huidige van toepassing zijnde EU wetgeving.  

Deze productspecificatie vervangt alle eerdere versies. 
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