
Knorr Prof Seasoning Vis 1L 6x 
Knorr 

 

Knorr Professional Geconcentreerde Visbouillon Vloeibaar 1L

Glutenvrij

EAN: 08712100662508 (CE) Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Knorr Professional Geconcentreerde Visbouillon is een vloeibare geconcentreerde bouillon waarmee gerechten perfect op smaak
kunnen worden gebracht met de volle smaak van vis. Het is een licht gekruide en gezouten geconcentreerde bouillon die
makkelijk en snel de smaak van een gerecht versterkt. Door de vloeibare textuur lost deze direct op, en is daardoor ook goed om
te gebruiken als finishing touch. De bouillon is vrij van smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en kunstmatige
conserveermiddelen en geschikt voor een glutenvrij dieet. De Knorr Professional Geconcentreerde Visbouilon is verpakt in een
handige fles van 1 liter met een opbrengst van 33/50 liter en verkrijgbaar in meerdere smaakvarianten.

Herkomst

Land van herkomst: Zwitserland 

Wettelijke naam: Geconcentreerde bouillon vis

Ingrediënten

econcentreerde visbouillon (64%) (water, VISPOEDER), zout, gistextract, suiker, maltodextrine, uipoeder, citroensappoeder,
gemodificeerd maïszetmeel, aromas (bevat witte wijnaroma (bevat alcohol)), verdikkingsmiddel (xanthaangom), kruiden
(laurierblad, tijm), specerijen (peper, venkelzaad). Kan weekdieren en schaaldieren bevatten.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen ‐ pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe ‐ soja ‐ macadamianoten ‐

rogge ‐ melk ‐ selderij ‐

gerst ‐ noten ‐ mosterd ‐

haver ‐ amandelen ‐ sesam ‐

spelt ‐ hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe ‐ walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren +/‐ cashewnoten ‐ weekdieren +/‐

ei ‐ pecannoten ‐

vis + paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product Na bereiding

 Per 100 (g) Per 100 (g)
Per portie (100

ml)

Energie (kJ/kcal) 282 / 67 8 / 2 9 / 2

Vetten < 0.5 g < 0.5 g 0.5 g

waarvan verzadigde vetzuren 0.1 g < 0.1 g 0.1 g

Koolhydraten 8.1 g < 0.5 g 0.5 g

waarvan suikers 4 g < 0.5 g 0.5 g

Vezels 0.6 g < 0.5 g 0.5 g

Eiwitten 7.8 g < 0.5 g 0.5 g

Zout 20.5 g 0.6 g 0.63 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Bevat gluten Nee Glutenvrij
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Bereidingswijze

Om gerechten op smaak te brengen: toevoegen naar eigen smaak. Aanbevolen gebruik is 20g per liter. Voor het bereiden van een
bouillon (basis voor soep, ?): gebruik 30g per liter kokend water.Schudden voor gebruik.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 2°C ‐ 25°C 90 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Droog en bij kamertemperatuur bewaren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08712100662508 ‐ Knorr Prof Seasoning Vis 1L 6x
Handelseenheid ‐ 08712100979392 ‐ Knorr Prof Geconc Bouillon Vis 1L 6X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Prof Seasoning Vis 1L 6x

Korte naam KNORR PROF GECONC BOUILLON

EAN 08712100662508

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21041000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) fles (94mm x 94mm x 294mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1000 ml

Netto gewicht 1.23 kg

Bruto gewicht 1.305 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 413

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08712100979392

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (295mm x 195mm x 299mm)

Netto gewicht 7.38 kg

Bruto gewicht 8.02 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1645mm)

Netto gewicht 590.4 kg

Bruto gewicht 666.6 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 80

Dozen per laag 16

Aantal lagen op pallet 5
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Specificatie laatst gewijzigd op 2022‐03‐02 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com

v1.5.3 prodpp171913dl2ly1ln1

Contactgegevens

Unilever Nederland, Knorr
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service
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