
 

 

 

 

 

 

 

1. Over Ecopoon 

Ecopoon biedt een assortiment 100% eetbare en ecologische 

lepels en roerstaafjes, een alternatief voor plastic en houten lepels 

voor eenmalig gebruik. Stevig, bestand (tegen koude en warmte) 

en aangenaam in de mond, geven deze bestekjes een smakelijke 

en speelse toets aan ijsjes, maaltijden, desserts en koffies. De 

grondstoffen zijn lokaal en de productie gebeurt volledig in België, 

in de provincie Luik. De filosofie van de kortsluiting is de kern van het 

bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Technische fiche – producten 

2.1 De klassieke lepel - natuur 

Product   

Descriptie Klassieke lepel - natuur 

ingrediënt 

Tarwebloem, water, maïsolie, suiker, 

aardappelvlokken, gedroogde glucosestroop, 

zout 

Allergeen Gluten 

Houdbaarheid 12 maanden 

Nettogewicht 6,65 g 

Maat Lengte : 110 mm  

  Breedte (top) : 33 mm 

  Breedte (handvat) : 15 mm 

   

Gebruik   
De Ecopoon eetbare lepel kan gebruikt worden in warme en koude gerechten. Het duurt 

50 minuten in ijs en tussen 5 en 10 minuten in hete vloeistoffen. Het geeft een leuk en 

gastronomisch tintje aan ijsjes, desserts en andere meeneemmaaltijden. Bewaren op een 

droge plaats, niet in de buurt van warmte. Sluit de zak goed af na opening.  
 

     

Verpakking   
 

Kleine doos 1 kleine doos = 200 stukken  

Hoofddoos 1 hoofdkarton = 8 kleine dozen = 1.600 stukken  

Maat     

Kleine doos 370 mm x 183 mm x 130 mm  

Hoofddoos 377 mm x 377 mm x 560 mm  

Gewicht    

Kleine doos (nettogewicht) 1,492 kg (1,33 kg)  

Hoofddoos 13,12 kg  

Palletiseren 18 hoofddozen (= 28.800 stukken) – 3 verdiepingen  

Palletformaat 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm  

Palletgewicht 237 kg  

     

Gebruikstijd   
 

Hete vloeistof Tussen 5 en 10 min 
 

Koud(e) vloeistof/dessert 50 min 
 

 
   

Voedingswaarden Per 100 g 
 

Energie 1837 kJ/436 kcal  

Vetten 9,9 g  

  Waarvan verzadigde   1,5 g  

Koolhydraten 73,7 g  

  Waarvan suikers   8,1 g  

Eiwitten 11,4 g  

Zout 0,8 g  

Voedingsvezels 3,1 g  



 

2.2 De roerstaafje - speculoos 

Product   

Descriptie Roerstaafje - speculoos 

ingrediënt 

Tarwebloem, water, suiker, maïsolie, kaneel, 

kruidnagels, zout  

Allergeen Gluten 

Houdbaarheid 12 maanden 

Nettogewicht 5 g 

Maat Lengte : 115 mm  

  Breedte (top) : 15 mm 

  Breedte (handvat) : 10 mm 

    

Gebruik   
Het Ecopoon eetbare roerstaafje kan worden gebruikt in warme en koude bereidingen. Het 

duurt 50 minuten in ijskoude bereidingen en tussen 5 en 10 minuten in hete vloeistoffen. Het 

geeft een gastronomisch tintje aan de koffie en is een perfecte vervanging voor het kleine 

koekje. Bewaren op een droge plaats, niet in de buurt van warmte. Sluit de zak goed af na 

opening. 

 

 

     

Verpakking   
 

Kleine doos 1 kleine doos = 400 stukken  

Hoofddoos 1 hoofddoos = 8 kleine dozen = 3.200 stukken  

Maat    

Petit carton 370 mm x 183 mm x 130 mm  

Master carton 377 mm x 377 mm x 560 mm  

Gewicht    

Kleine doos (nettogewicht) 2,162 kg (2 kg)  

Hoofddoos 18,320 kg  

Palletiseren 18 hoofddozen (= 57.600 stukken) – 3 verdiepingen  

Palletformaat 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm  

Palletgewicht 330 kg  

     

Gebruikstijd   
 

Hete vloeistof Tussen 5 en 10 min 
 

Koud(e) vloeistof/dessert 50 min 
 

     

Voedingswaarden Per 100 g 
 

Energie 1843 kJ/436 kcal  

Vetten 9,2 g  

  Waarvan verzadigde   1,7 g  

Koolhydraten 77,9 g  

  Waarvan suikers   10 g  

Eiwitten 10,5 g  

Zout 0,9 g  

 

 



 

2.3 De aperitieflepel - natuur 

Product   

Descriptie Aperitieflepel - natuur 

ingrediënt 

Tarwebloem, water, maïsolie,aardappelvlokken, 

zout 

Allergeen Gluten 

Houdbaarheid 12 maanden 

Nettogewicht 6 g 

Maat Lengte : 85 mm  

  Breedte (top) : 35 mm 

    

Gebruik   
De Ecopoon eetbare aperitieflepel kan gebruikt worden voor allerlei proeverijen. De vorm is 

ideaal voor garnering bij warme of koude bereidingen. De smaak is neutraal en verandert de 

smaak van de bereidingen niet. Het is raadzaam de lepels enkele minuten voor het opdienen te 

garneren of ze op een koele plaats te bewaren. Bewaren op een droge plaats, niet in de buurt 

van warmte. Sluit de zak goed af na opening. 

 

 

     

Verpakking   
 

Kleine doos 1 kleine doos = 200 stukken  

Master carton 1 hoofddoos = 8 kleine dozen = 1.600 stukken  

Maat    

Kleine doos 370 mm x 183 mm x 130 mm  

Hoofddoos 377 mm x 377 mm x 560 mm  

Gewicht    

Kleine doos (nettogewicht) XX kg (xx kg)  

Hoofddoos xx kg   

Palletiseren 18 hoofddozen (= 28.800 stukken) – 3 verdiepingen  

Palletformaat 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm  

Palletgewicht XX  

     

Gebruikstijd   
 

Hete vloeistof Tussen 5 en 10 min 
 

Koud(e) vloeistof/dessert + 60 min 
 

     

Voedingswaarden Per 100 g 
 

Energie 1658 kJ/396 kcal  

Vetten 8,8 g  

  Waarvan verzadigde   1,2 g  

Koolhydraten 69 g  

  Waarvan suikers   0 g  

Eiwitten 10,3 g  

Zout 1,32 g  

 

 

 



 

2.4 De aperitieflepel - rozemarijn 

Product   

Descriptie Aperitieflepel - rozemarijn 

ingrediënt 

Tarwebloem, water, maïsolie, rozemarijn, zout, 

aardappelvlokken  

Allergeen Gluten 

Houdbaarheid 12 maanden 

Nettogewicht 6 g 

Maat Lengte : 85 mm  

  Breedte (top) : 35 mm 

    

Gebruik   
De Ecopoon eetbare aperitieflepel kan gebruikt worden voor allerlei proeverijen. De vorm is 

ideaal voor garnering bij warme of koude bereidingen. De smaak van rozemarijn maakt het 

mogelijk om subtiele combinaties te maken. Het is raadzaam de lepels enkele minuten voor het 

opdienen te garneren of ze op een koele plaats te bewaren. Bewaren op een droge plaats, niet 

in de buurt van warmte. Sluit de zak goed af na opening. 

 

 

     

Verpakking   
 

Kleine doos 1 kleine doos = 200 stukken  

Hoofddoos 1 hoofddoos = 8 kleine dozen = 1.600 stukken  

Maat    

Kleine doos 370 mm x 183 mm x 130 mm  

Hoofddoos 377 mm x 377 mm x 560 mm  

Gewicht    

Kleine doos (nettogewicht) XX kg (xx kg)  

Hoofddoos xx kg   

Palletiseren 18 hoofddozen (= 28.800 stukken) – 3 verdiepingen  

Palletformaat 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm  

Palletgewicht XX  

     

Gebruikstijd   
 

Hete vloeistof Tussen 5 en 10 min 
 

Koud(e) vloeistof/dessert 50 min 
 

     

Voedingswaarden Per 100 g 
 

Energie 1658 kJ/396 kcal  

Vetten 8,8 g  

  Waarvan verzadigde   1,2 g  

Koolhydrate 69 g  

  Waarvan suikers   0 g  

Eiwitten 10,3 g  

Zout 1,28 g  

 

 

 



 

2.5. Zakken - B2C 

Er zijn vier B2C-zakken beschikbaar: 

1. Klassieke lepel - natuur B2C 

2. Roerstaafje - speculoos 

3. Aperitieflepel - natuur 

4. Aperitieflepel - rozemarijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpakking – B2C zakken   

Kleine doos 1 kleine doos = 6 zakken 

Hoofddoos 1 hoofddoos = 8 kleine dozen = 48 zakken 

Maat   

Kleine doos 370 mm x 183 mm x 130 mm 

Hoofddoos 377 mm x 377 mm x 560 mm 

Gewicht   

Kleine doos 786 g 

Hoofddoos 7,35 kg 

Palletiseren 18 hoofddozen (= 864 zakken) – 3 verdiepingen 

Palletformaat 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm 

Palletgewicht 132,50 kg + pallet 



 

3.  Microbiologische analyses  (23/08/2021) 

 

Analyse: klassieke lepel (natuur) Resultaat 

Flore aérobie mésophile (30°C) 60 cfu/g 

Bactéries lactiques mésophiles < 10 cfu/g 

Anaérobies sulfito-réducteurs à 37°C < 10 cfu/g 

Entérobactéries à 30°C-Chromogène < 10 cfu/g 

Escherichia coli < 10 cfu/g 

Staphylocoques à coag. + (S.aureus & autres espèces) < 10 cfu/g 

Salmonella SPP-Chromogène Non détecté /25g 

Listeria monocytogenes (Méthode PCR) Non détecté /25g 

 

Analyse : roerstaafje (speculoos) Resultaat 

Flore aérobie mésophile (30°C) < 10 cfu/g 

Bactéries lactiques mésophiles < 10 cfu/g 

Anaérobies sulfito-réducteurs à 37°C < 10 cfu/g 

Entérobactéries à 30°C-Chromogène < 10 cfu/g 

Escherichia coli < 10 cfu/g 

Staphylocoques à coag. + (S.aureus & autres espèces) < 10 cfu/g 

Salmonella SPP-Chromogène Non détecté /25g 

Listeria monocytogenes (Méthode PCR) Non détecté /25g 

 

Laboratoire : Euraceta 

 



 

Analyse : aperitieflepel Resultaat 

Flore aérobie mésophile (30°C) < 10 cfu/g 

Bactéries lactiques mésophiles < 10 cfu/g 

Anaérobies sulfito-réducteurs à 37°C < 10 cfu/g 

Entérobactéries à 30°C-Chromogène < 10 cfu/g 

Escherichia coli < 10 cfu/g 

Staphylocoques à coag. + (S.aureus & autres espèces) < 10 cfu/g 

Salmonella SPP-Chromogène Non détecté /25g 

Listeria monocytogenes (Méthode PCR) Non détecté /25g 

 

 


