
Knorr Prof Puree Peper 750G 2X 
Knorr 

EAN:
08722700482451 (CE)
08722700670582 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Knorr Professional Peper Puree is gemaakt van zwarte, roze en groene peperkorrels en geeft onmiddellijk een rijke smaak aan
gerechten. Deze specerijenpuree met de smaak van groene en zwarte peper is toepasbaar in warme en koude gerechten. De
puree is ook erg geschikt om sauzen, soepen, stoofgerechten en groenten op smaak te brengen. De puree is lang houdbaar en
biedt een constante hoge kwaliteit. Daarnaast is deze smaakmaker geschikt voor een vegetarische en veganistische voeding en
een glutenvrij dieet. De puree is verpakt in een pot van 750 gram. Knorr Professional Puree is verkrijgbaar in meerdere varianten.

Herkomst

Land van herkomst: Zwitserland 

Wettelijke naam: 3 Pepers Puree

Ingrediënten

Water, maltodextrine (maïs), alcoholazijn, zout, peper (7,6%) (groene peper (3,4%), zwarte peper (3%), roze peper (1,2%)),
plantaardige olie (palm), suiker, citrusvezel, verdikkingsmiddel (xanthaangom).
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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

 Per 100 (g)

Energie (kJ/kcal) 670 / 160

Vetten 7 g

waarvan verzadigde vetzuren 3 g

Koolhydraten 22 g

waarvan suikers 8 g

Vezels 4.5 g

Eiwitten 1 g

Zout 8.6 g

natrium 3.4 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Veganistisch Ja n.v.t
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Bereidingswijze

Bereindingswijze:Naar smaak toevoegen. Advies van onze Knorr‐chefs: ½ tl (5 g) per 100 ml vloeistof (soep, saus, vinaigrette
etc.). Kan op elk moment tijdens de bereiding worden toegevoegd.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 2°C ‐ 25°C 121 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Bewaaradvies:Ongeopend droog en bij kamertemperatuur bewaren. Na opening binnen drie
maanden gebruiken en indienmogelijk gekoeld bewaren voor een maximaal behoud van de smaak.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08722700482451 ‐ Knorr Prof Puree Peper 750G 2X
Handelseenheid ‐ 08722700670582 ‐ Knorr Prof Puree Peper 750G 2X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Prof Puree Peper 750G 2X

Korte naam KNORR PROF PUREE PEPER 750G

EAN 08722700482451

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) bus (90mm x 90mm x 145mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 750 g

Netto gewicht 0.75 kg

Bruto gewicht 0.806 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 30

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08722700670582

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (190mm x 95mm x 150mm)

Netto gewicht 1.5 kg

Bruto gewicht 1.632 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

2

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1048mm)

Netto gewicht 432 kg

Bruto gewicht 495.016 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 288

Dozen per laag 48

Aantal lagen op pallet 6
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Knorr
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service

Specificatie laatst gewijzigd op 2023‐05‐04 door de producent.
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