
Basisgegevens

Productnaam Knorr 1-2-3 Mix voor Spaghetti Poeder 1.36kg

Wettelijke naam Droge mix voor spaghetti

Functionele naam Maaltijdmix

Variant SPAGHETTI

Merk Knorr

Targetmarket BE

Het verhaal

Keurmerken

GREEN DOT

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

De Knorr Mixen zijn volledig op smaak en rijk aan garnituur. Knorr Mix voor Spaghetti is een goede basis voor authentieke spaghettischotel.

EAN: 08711100419716 (CE) , 08711100419709 (HE) , 08712566185719 (Pallet) TM: BE 

Knorr 1-2-3 Mix voor spaghetti 1.36 kg 
Knorr 

Marketinginformatie
Dankzij de Knorr Mixen hoeft u voor de bereiding van stoofvlees, vol-au-vent of spaghetti geen extra tijd voorzien. De Knorr Mixen zijn immers
volledig op smaak en rijk aan garnituur. Knorr Mix voor Spaghetti vormt de perfecte basis voor een authentieke spaghettisaus te bereiden. Bevat
onder meer tomatenpuree, prei, wortel, ui en een uitgebreide mix van kruiden: knoflook, oregano, tijm, peper, rozemarijn en laurier. U kan deze
Italiansse klassieker eventueel afwerken met extra knoflook of fijngesneden groenten, zoals rode en groene paprika.

Ingrediënten: Groenten (34%) (tomatenpuree* (27%), ui, prei, wortel, paprika), suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, zout, TARWEBLOEM,
palmvet, smaakversterkers (E621, E631, E627), specerijen en aromaten (knoflook, oregano, tijm, peper, rozemarijn, laurier), aroma's (bevat
SELDERIJ), kleurstof (E160c), gistextract, dextrose. Kan melk, ei en mosterd bevatten.
*Duurzaam geteelde tomaten.
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Herkomst

Land van herkomst Polen

Land van productie

Voedingswaarde

Na bereiding

 Per 100 (g)

Energie = 699 kJ

Energie = 167 kcal

Vetten = 4.8 g

Waarvan verzadigde vetzuren = 1.8 g

Koolhydraten = 22 g

Waarvan suikers = 2.3 g

Vezels = 1.8 g

Eiwitten = 7.9 g

Zout = 1 g

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

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M 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 K selderij M

vis O mosterd K

pinda's O sesam O

soja O sulfiet (E220 - E228) O

melk K lupine O

noten O weekdieren O
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Onbekend nl: Bereidingswijze: (1) Braad het gehakt aan en blus af met de benodigde hoeveelheid water en
breng het geheel aan de kook. (2) Voeg al roerend de mix toe in het kokende water en laat dit nog 5
minuten zachtjes sudderen. (3) Kook intussen de (Knorr Collezione Italiana) spaghetti gaar volgens
de gebruiksaanwijzing (geen zout of kruiden toevoegen). (4) Voeg de gekookte spaghetti toe en roer
het geheel goed door.

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 08711100419716 - Knorr 1-2-3 Mix voor spaghetti 1.36 kg
Handelseenheid - 08711100419709 - Knorr Mix Voor Spaghetti 1.36Kg 6X

Pallet - 08712566185719 - Knorr Mix Voor Spaghetti 1.36Kg 6X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr 1-2-3 Mix voor spaghetti 1.36 kg

Korte naam KN MAALT SPAGHETTI 6X1.36KG

EAN 08711100419716

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat-code 21039090

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) cup (117mm x 132mm x 223mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 1360 g

Netto gewicht 1.36 kg

Bruto gewicht 1.475 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 180

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08711100419709

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) doos (360mm x 265mm x 226mm)

Netto gewicht 8.16 kg

Bruto gewicht 9.042 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1280mm)

Netto gewicht 367.2 kg

Bruto gewicht 432.89 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 45

Dozen per laag 9

Aantal lagen op pallet 5

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

v1.4.8 prodpp1003383dl2ly1ln1
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