
Basisgegevens

Productnaam Knorr Primerba Bouqet all Italiana Kruidenpuree 700g

Wettelijke naam Mengsel van fijne kruiden en groenten in plantaardige olie

Functionele naam Kruiden Pasta

Variant ALL ITALIANA

Merk Knorr

Targetmarket BE

Het verhaal

Keurmerken

GREEN DOT

Ingrediënten

Primerba is een bereiding voor koude en warme toepassingen. Bouquet all'Italiana Kruidenpuree bevat basilicum, peterselie, oregano, ui en
paprika.

EAN: 08712566194377 (CE) , 08712566673766 (HE) , 08712566194384 (Pallet) TM: BE 

Knorr Primerba Bouquet all italiana 700 g 
Knorr 

Marketinginformatie
Aromatische kruiden zijn heel verfijnd. Om de rijke aroma's te bewaren en de intensiteit van hun smaken vrij te laten, gebruiken de Knorr chefs al
meer dan 25 jaar een exclusieve bewaartechniek voor het Primerba-assortiment. Knorr concentreert al zijn kruiden via de enfleuragetechniek. De
kruiden worden geconserveerd in olie en zout, zoals u het ook in uw keuken zou kunnen doen. Op deze manier komt de typische smaak van de
kruiden naar boven, waardoor ze uw warme en koude bereidingen een intense smaak geven. De Bouquet all'Italiana Kruidenpuree is een zuiderse
mix van basilicum, peterselie en oregano met ui en paprika. Het is glutenvrij en lactosevrij en geschikt voor vegetariërs en veganisten. Ideaal om
uw gerechten een Italiaanse toets te geven. Er is ook een verpakking van 340 g.

Ingrediënten: Zonnebloemolie, kruiden (18%) (basilicum, peterselie, oregano), groenten (12,5%) (ui, paprika), smaakversterker (E621), zout,
knoflook, suiker, volledig geharde raapzaadolie, peper, paprika-extract.
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Ingrediënten in tabel

Herkomst

Land van herkomst Zwitserland

Land van productie

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (g)

Energie = 1700 kJ

Energie = 410 kcal

Vetten = 37 g

Waarvan verzadigde vetzuren = 6 g

Koolhydraten = 13 g

Waarvan suikers = 13 g

Vezels = 2 g

Eiwitten = 6 g

Zout = 11 g

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen O amandelen O

tarwe O hazelnoten O

rogge O walnoten O

gerst O cashewnoten O

haver O pecannoten O

spelt O paranoten O

khorasantarwe O pistachenoten O

schaaldieren O macadamianoten O

ei O selderij O

vis O mosterd O

pinda's O sesam O

soja O sulfiet (E220 - E228) O

melk O lupine O

noten O weekdieren O
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 120 dag(en)

Opmerking:

af productie Onbekend 10°C - 25°C

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Droog en bij kamertemperatuur bewaren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Onbekend Doseer naar eigen smaak.

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 08712566194377 - Knorr Primerba Bouquet all italiana 700 g
Handelseenheid - 08712566673766 - Knorr Primerba All Italiana 700G 2X

Pallet - 08712566194384 - Knorr Primerba All Italiana 700G 2X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Primerba Bouquet all italiana 700 g

Korte naam KNORR PRIME AL ITAL

EAN 08712566194377

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat-code 21039090

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) pot (86mm x 86mm x 139mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 700 g

Netto gewicht 0.7 kg

Bruto gewicht 0.757 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08712566673766

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) doos (182mm x 92mm x 141mm)

Netto gewicht 1.4 kg

Bruto gewicht 1.533 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

2

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 750mm)

Netto gewicht 268.8 kg

Bruto gewicht 319.336 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 192

Dozen per laag 48

Aantal lagen op pallet 4

Specificatie laatst gewijzigd op 2018-05-21 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
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