
Knorr 1‐2‐3 Koude Basis Puree 4x3kg 
Knorr 

 

EAN:
08711200332243 (CE)
08711200332267 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Knorr 1‐2‐3 Aardappelpuree Koude Basis is gemaakt met duurzaam geteelde aardappelen en vormt een goede basis voor een
Hollandse stamppot. Ook lekker met kruiden en specerijen als bijgerecht, voor een aardappelgratin of pommes duchesse. De
puree is geschikt voor een vegetarische voeding en vrij van toegevoegde smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en
conserveermiddelen. Het poeder heeft een opbrengst van 16 kilo. Probeer ook eens een van de andere pureevarianten.

Herkomst

Land van herkomst: Duitsland 

Wettelijke naam: vlokken aardappelpuree

Ingrediënten

Aardappelen¹ (80%), volle MELK, zout, palmolie, verdikkingsmiddel (E415), stabilisatoren (E340, E450), emulgator (E471), aromas.
Kan gluten, ei, soja en selderij bevatten. ¹Duurzaam geteelde aardappelen.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen +/‐ pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe o soja +/‐ macadamianoten ‐

rogge o melk + selderij +/‐

gerst o noten ‐ mosterd ‐

haver o amandelen ‐ sesam ‐

spelt o hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe o walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei +/‐ pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Na bereiding

 Per 100 (g) Per portie (145 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 272 / 65 408 / 98 0%

Vetten 1.17 g 1.8 g 2%

waarvan verzadigde vetzuren 0.67 g 1 g 5%

transvetzuren 0.057 g 0 g 0%

Koolhydraten 10.45 g 15 g 6%

waarvan suikers 1.38 g 2.1 g 2%

Vezels 1.33 g 2 g 0%

Eiwitten 1.96 g 3 g 6%

Zout 0.55 g 0.83 g 13%

natrium 0.217 g 0 g 0%

Referentie‐inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).*

Keurmerken & kenmerken
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Bereidingswijze

1. Strooi het droge product in koud water en roer het geheel door tot het is opgelost. 2. Laat het product 5 minuten rusten voor
de juiste binding.3. Voor het serveren, de puree verwarmen tot min. 60°C in de kern op de door u gewenste manier (zoals
magnetron of combisteamer).

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 2°C ‐ 25°C 273 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Droog en bij kamertemperatuur bewaren.De aangemaakte puree kan in de koeling max. 72 uur (max.
3°C) worden bewaard.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08711200332243 ‐ Knorr 1‐2‐3 Koude Basis Puree 4x3kg
Handelseenheid ‐ 08711200332267 ‐ Knorr 1‐2‐3 Koude Basis Puree 3kg 4x
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr 1‐2‐3 Koude Basis Puree 4x3kg

Korte naam KN KB PUREE 4X3KG

EAN 08711200332243

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 20052010

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) stazak (265mm x 215mm x 125mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 3000 g

Netto gewicht 3 kg

Bruto gewicht 3.028 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 80

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08711200332267

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (524mm x 239mm x 293mm)

Netto gewicht 12 kg

Bruto gewicht 12.727 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

4

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1903mm)

Netto gewicht 504 kg

Bruto gewicht 559.534 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 42

Dozen per laag 7

Aantal lagen op pallet 6
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Knorr
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service

Specificatie laatst gewijzigd op 2023‐05‐23 door de producent.
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