Invulhulp SpecsPlaza
Tabblad

Toelichting
Handleiding

Verplicht veld

Gewenste informatie

Productspecificatie / Update
(verplicht)

2.1 + 2.2

Stuksgewicht of soortelijke massa
Voor de berekening van KWID of
een vermelding van een netto
gewicht op de verpakking

Verpakkingen
(optioneel)

2.3

Artikelnummer
Artikelnaam
Declaratienaam
Producent / laatste bewerker
Keuze artikel in overzichtslijst ja/nee
Keuze percentage inzichtelijk ja/nee
Begindatum
Verpakkingsvorm
Inhoud
Eenheid
CE-markering
Netto inhoud markering (e-teken)

Gebruik(saanwijzing)
(in bepaalde gevallen verplicht)

2.4.1

Locaties
(optioneel)

2.4.2

Een gebruiksaanwijzing is verplicht
wanneer de veiligheid van het
product mogelijk in gevaar komt
door deze weg te laten zoals
bijvoorbeeld “na ontdooien niet
opnieuw invriezen” of “na openen
gekoeld bewaren” of “binnen 24 uur
consumeren”. Ook wanneer de
gebruiker aanvullende informatie
nodig heeft om een product op de
juiste wijze te kunnen gebruiken is
een gebruiksaanwijzing verplicht.

Tabblad

Toelichting
Handleiding

Verplicht veld

Declaraties (ingrediëntniveau)
(verplicht)

2.4.3

Naam Standaard ingrediënt (IGT) evt.
Naam grondstof (GSF)
Percentage GSF of IGT
Genetisch gemodificeerd J (dan
aanvinken)
Doorstraald J (dan aanvinken)
Nano J (dan aanvinken)
Biologisch J (dan aanvinken)

Allergenen (ingrediëntniveau)
(verplicht)
Herkomst (ingrediëntniveau)
(optioneel)

2.4.3

Door de EU vastgestelde allergenen

2.4.3

Voedingswaarde
(verplicht)

2.4.4

Land van laatste be- en verwerking
(selectie van één of meerdere landen uit
lijst) = land van oorsprong
Land van geografische oorsprong (selectie
van één of meerdere landen uit lijst) =
plaats van herkomst (van belang voor
eventuele claims waarbij plaats van
herkomst ≠ land van oorsprong)
Energie (kcal en kJ) / 100 g wordt
berekend uit de ingevulde waarden voor
de voedingsstoffen
Vet, totaal g/100g
Verzadigde vetzuren g/100g
Koolhydraten g/100g
Suiker g/100g
Polyolen g/ 100g
Voedingsvezel totaal g/100g
Eiwit g/100g
Natrium mg/100g
Water/vocht g/100g
Alcohol g/100g
Organische zuren
Salatrims (vetvervanger)

Gewenste informatie

Tot de organische zuren behoren
melkzuur, azijnzuur, citroenzuur,
appelzuur, oxaalzuur (in
bijvoorbeeld rabarber) en
wijnsteenzuur.
De bakkerijsoftware berekent de
hoeveelheid zout in het
bakkerijproduct op basis van de
receptuur van de bakker en de
gegevens over het natriumgehalte
van de grondstoffen in SpecsPlaza.
Om afrondingsfouten zoveel
mogelijk te voorkomen is het
natriumgehalte in SpecsPlaza
verplicht gesteld in plaats van het
zoutgehalte.

Tabblad

Toelichting
Handleiding

Verplicht veld

Claims
(optioneel)

2.4.5

Type claim (voeding / gezondheid/
marketing)
Voedingsclaim code (indien van
toepassing)
Omschrijving

Leven(sovertuigingskenmerken)
(optioneel)
Procesgegevens
(in bepaalde gevallen verplicht)

2.4.6

Houdbaar(heid)
(in bepaalde gevallen verplicht)

2.4.8

Sensorisch(e kenmerken)
(optioneel)
Fysisch/chemisch(e kenmerken)
(optioneel)

2.4.9

2.4.7

2.4.10

Als het artikel doorstraald is of als het
ontdooid is en het ontdooien heeft
consequenties voor de kwaliteit of de
veiligheid, dan moet dat hier aangegeven
worden.
Als het artikel gekoeld of diepgevroren
bewaard moet worden om de vermelde
houdbaarheid te garanderen is melding
hiervan verplicht.
Als het artikel verpakt is onder
beschermende atmosfeer, dan moet dat
hier worden aangegeven.
Sensorisch kenmerk (kleur, geur, etc.)
Waarde
Fysisch/chemisch kenmerk
Waarde

Gewenste informatie

Wanneer u als allergeen sulfiet
heeft opgenomen, kunt u in het
scherm met fysisch-chemische
kenmerken het sulfietgehalte
opnemen. Er zal een waarschuwing
verschijnen als u dit niet invoert,
terwijl u wel sulfiet heeft
aangemerkt als aanwezig in de lijst
met allergeneninformatie.
Omgekeerd verschijnt ook een
waarschuwing als in het scherm
met fysisch/chemische kenmerken
een sulfietgehalte wordt vermeld,
maar sulfiet niet als allergeen is
aangemerkt.

Tabblad

Toelichting
Handleiding

Verplicht veld

Microbiologisch(e kenmerken)
(optioneel)

2.4.11

Microbiologisch kenmerk
Waarde
Moment waarop het criterium van
toepassing is

Allergenen (productniveau)
(optioneel)

2.4.12

Gewenste informatie

Eventuele kruiscontaminatie
wettelijke allergenen - de koppeling
met ingrediënten is bij de
declaraties al geïnventariseerd

Menu-optie

Toelichting
Handleiding

Verplicht veld

Afnemersgroepen
(optioneel)

3

Afnemersgroepnaam
Afnemersgroepcode
Afnemers die aan de groep gekoppeld zijn

Autorisatie
(verplicht)
Bedrijfsinfo
(optioneel)

3

Producten
(verplicht)

4

Koppeling van product aan
afnemers(groepen) of aan alle gebruikers
Als u productielocaties wilt aanmaken zijn
de volgende velden verplicht:
Code
Naam
Alarmnummer
Adres, Plaats, Land
Aantal verplichte onderdelen zoals
toegelicht in de tabel met bespreking van
tabbladen

Producten archief
(optioneel)
Synoniemen
(optioneel)
Validatie
(verplicht)

7

Definieer afnemers(groepen) als u
een of meerdere specificaties niet
voor alle gebruikers wilt autoriseren
(beschikbaar stellen)

6

5
6

Gewenste informatie

Zie tabel met bespreking van
tabbladen

