Programma seminar ‘nieuwerwets etiketteren‘
Donderdag 13 november 2014
13.00 uur

Ontvangst
Profiteer van de Labelcheck en lever uw voorbeeldetiket in.

13.30 uur

Opening
Theo Noordman geeft een korte introductie over Etiket Nederland B.V. en
licht toe waarom het bedrijf initiatiefnemer is van ‘nieuwerwets etiketteren’.
Theo Noordman, directeur | Etiket Nederland B.V.

13.45 uur

De nieuwe regelgeving
Ellis van Diermen, expert op het gebied van etikettering, informeert u over de
nieuwe regelgeving omtrent etikettering van voedingsmiddelen. De praktische
gevolgen staan centraal en u ontvangt de nodige tips om de nieuwe regelgeving
soepel te implementeren.
Ellis van Diermen, consultant | Précon Food Management B.V.

14.30 uur
Rondleiding
	
Laat u rondleiden door het pand van Etiket Nederland B.V. en ontdek hoe het
drukproces van etiketten verloopt.

15.30 uur
Labelcheck feedback
	
U ontvangt een terugkoppeling op de controle van uw etiket.
Afsluiting & gelegenheid voor een drankje

Toermalijnstraat 12 c

1812 RL Alkmaar

072 533 20 44

Ingrediënten: Rundvlees 65%, olijfolie, water, tomaten, pesto
4% (gedeeltelijk geharde zonnebloemolie, cashewnoten,
knoflook, rijstebloem, kruiden en specerijen), zout, eigeel,
gedroogde groenten (wortel, ui, paprika), kruiden en
specerijen, suiker, uienpoeder, azijn, mosterd, worcestersaus
(azijn, sojabonen, ansjovis, water, maltodextrine, zout),
dextrose, voedingszuren: melkzuur, E325, citroenzuur en
E334, kleurstof: 160c, smaakversterker: E621, conserveermiddelen: E200, E202 en E211, gemodificeerd maïszetmeel,
antioxidant: E392.
Ten minste houdbaar tot: Zie bovenzijde verpakking.
Bewaaradvies: Zo spoedig mogelijk na aankoop consumeren,
uiterlijk op de vermelde houdbaarheidsdatum, mits gekoeld
bewaard (max. 6°C). Verpakt onder beschermde atmosfeer.
Voedingswaarde gem. per 100g:
energie 1197 kJ/ 285 kcal, vetten 25 g, waarvan - verzadigde
vetzuren 5 g, koolhydraten 3 g, waarvan - suikers 1,3 g,
eiwitten 17 g, zout 2,3 g

VE D
APPRO
1

Voorafgaand aan het seminar kunt u een voorbeeldetiket inleveren.
De consultants van Précon Food Management B.V. controleren uw
etiket aan de hand van de belangrijkste wijzigingen van verordening
(EU) Nr. 1169/2011. Aan het einde van het programma ontvangt u
een terugkoppeling.
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Labelcheck,
ontdek of uw etiket voldoet aan de nieuwe regelgeving!

VER

16.00 uur
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www.etiketnederland.nl

