
Knorr Groenten Bieten Tortilla Wrap 6 stuks 
Knorr 

   

EAN:
08710522693308 (CE)
08710522693315 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

De groente wraps van Knorr zorgen ervoor dat je zonder moeite dat extra beetje groente toevoegt aan je gerecht! Doordat de
wraps voor 35% uit biet bestaan is het een perfect alternatief en een veelzijdige basis voor vele gerechten. Probeer ook de
wortel wrap!

Met wraps snel en makkelijk wat extra groente op tafel zetten? Vervang je normale wraps dan door de groente wraps van Knorr!
Ze zijn er zowel in wortel als in biet. Knorr geeft hiermee een perfect alternatief om met een wrap wat extra groente toe te
voegen aan je maaltijd, zonder dat het extra moeite kost! De groente wraps bestaan voor 35% uit bieten waardoor je zo een
kleurrijke maaltijd bereidt. Ook zijn ze een bron van eiwitten en vezels. Je vindt de wraps in het houdbare Mexicaanse schap en
daarom zet je thuis een lekkere maaltijd op tafel wanneer je wilt. Je kan deze groente wraps op vele manieren bereiden. Warm
ze op in de oven, magnetron of een pan zodat je ze makkelijk op kan rollen. De heerlijke wraps kun je op ieder moment van de
dag bereiden dus kies je favoriete bereiding voor tijdens de lunch, als snack of voor het avond eten. Vul ze bijvoorbeeld met
hummus en groenten, bekleed hem als bodem voor je pizza, of grill hem als tosti.

Bereidingswijze: 

Verwijder de verpakking en verwarm de wraps om het rollen makkelijker te maken. 
Oven: Verpak ze in aluminiumfolie en verwarm 3 min. op 200°C. 
Magnetron: Verwarm ze circa 40 sec. op 600 Watt. 
Pan: Verhit één voor één op middelhoog vuur, circa 1 min. per zijde.

Herkomst

Land van herkomst: België 

Wettelijke naam: Veggie wraps met bieten
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Ingrediënten

TARWEBLOEM, rode biet 35% (bietensapconcentraat, rode bietenpuree, rode bietenstukjes), palmvet, stabilisator E422, TARWE‐
EIWIT, suiker, peper, conserveermiddel (E202, E282), zout, zuurteregelaar E296, emulgator E471, rijsmiddel E500, suikerbietvezel.

Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe + 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

 Product

 Per 100 (g) Per portie (62 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 1291 / 306 800 / 190 0%

Vetten 5.4 g 3.3 g 5%

waarvan verzadigde vetzuren 3 g 1.9 g 10%

Koolhydraten 52 g 32 g 12%

waarvan suikers 6.2 g 3.8 g 4%

Vezels 4.8 g 3 g 0%

Eiwitten 9.9 g 6.1 g 12%

Zout 0.83 g 0.52 g 9%

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

Kenmerk  Claim op etiket

Veganistisch Ja n.v.t

Bereidingswijze

Verwijder de verpakking en verwarm de wraps om het rollen makkelijker te maken. <Oven> Verpak de wraps in aluminiumfolie en
verwarm 3 min. op 200°C. <Magnetron> Verwarm de wraps circa 40 sec. op 600 Watt. <Pan> Verhit één voor één op middelhoog
vuur, circa 1 min. per zijde.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 2°C ‐ 25°C 60 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Bewaaradvies: Droog en op kamertemperatuur bewaren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08710522693308 ‐ Knorr Groenten Bieten Tortilla Wrap 6 stuks
Handelseenheid ‐ 08710522693315 ‐ Knorr Veg Wraps Bieten 370G 9x
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Groenten Bieten Tortilla Wrap 6 stuks

Korte naam KNORR VEG WRAPS BIETEN 370G

EAN 08710522693308

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 19023090

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) stazak (325mm x 260mm x 15mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 370 g

Netto gewicht 0.37 kg

Bruto gewicht 0.381 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 6

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08710522693315

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (300mm x 266mm x 170mm)

Netto gewicht 3.33 kg

Bruto gewicht 3.7 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

9

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1680mm)

Netto gewicht 359.64 kg

Bruto gewicht 425 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 108

Dozen per laag 12

Aantal lagen op pallet 9
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Knorr
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service
www.knorr.nl
0800 ‐ 0223055

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