
Unox Vissoep 2.5Kg 4X 
Unox 

 

EAN:
08711200237104 (CE)
08711200237142 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Unox Vloeibare Visssoep is een kant‐en‐klare basis voor een lekkere zelfgemaakte soep. Deze rijkgevulde soep bevat kabeljauw,
kreeft en krab. Personaliseer de soep door naar eigen smaak extra groenten, vis en kruiden toe te voegen en serveer in een
oogwenk een heerlijk voorgerecht. De soep is direct klaar voor gebruik en hoeft enkel opgewarmd te worden. Verpakt in een zak
van 2,5 liter. Unox vloeibare soepen zijn verkrijgbaar in westerse én wereldse smaken. Probeer ook eens een van de andere
soepvarianten.

Herkomst

Land van herkomst: Nederland 

Wettelijke naam: Vloeibare vissoep, rijkgevuld

Ingrediënten

Water, groenten (28%) (tomaat* (22%), paprika, ui), KABELJAUW (3,2%), raapzaadolie, TARWEBLOEM, witte wijn, KREEFT (1,3%),
gemodificeerd maïszetmeel, KRABBENVLEES (1,2%), magere MELKPOEDER, zout, kruiden (peterselie, tijm), gistextract (bevat
GERST), kaliumchloride, specerijen (venkelzaad, knoflook, witte peper, cayennepeper, uienpoeder), stabilisator (E451, E452),
verdikkingsmiddel (E415), geconcentreerd citroensap, emulgator (E471), aromas, balsamico‐azijnpoeder (wijnazijn, druivenmost),
fructose, maltodextrine. Kan ei, selderij en mosterd bevatten. * Duurzaam geteelde tomaten.
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Allergenen

Met Kan sporen bevatten Zonder Niet aangeleverd

+ +/‐ ‐ o

glutenbevattende granen + pinda's ‐ pistachenoten ‐

tarwe + soja ‐ macadamianoten ‐

rogge o melk + selderij +/‐

gerst + 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 (257 g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 230 / 55 590 / 143 7%

Vetten 3 g 7.8 g 11%

waarvan verzadigde vetzuren 0.2 g 0.8 g 4%

Koolhydraten 4.6 g 12 g 5%

waarvan suikers 1.4 g 3.8 g 4%

Vezels < 0.5 g 1.1 g 0%

Eiwitten 2.2 g 5.5 g 11%

Zout 0.84 g 2.2 g 37%

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

Keurmerken & kenmerken
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Bereidingswijze

Geen water toevoegen. Na openen direct verwerken. Bereiding: Unox Soup Factory soep is tijdens het bereidingsproces al
gekookt. Het is dus niet noodzakelijk de soep te koken. Verwarmen tot boven de 75°C is voldoende. Om kwaliteits‐ en
veiligheidsredenen, het product tijdens de bereiding niet laten koken in de zak. Let op! Hete soep kan brandwonden
veroorzaken. Verwarmen kan op 3 manieren: 1) Gesloten zak in pan met heet water (90°C): Doe niet teveel zakken in een pan.
Breng het water tegen het kookpunt. Houd het water tegen het kookpunt en verwarm de soepen gedurende tenminste 30 minuten.
2) Gesloten zak in de combi‐steamer: Voorgewarmde combi‐steamer 90°C "steam" functie. Plaats de zakken op een rooster of in
geperforeerde bakken. Ten minste 30 minuten verwarmen. 3) Zonder verpakking in de pan: Maak de zak open en giet de soep in
een pan. Verwarm de soep en roer regelmatig gedurende het verhitten.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 112 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Bij voorkeur zakken in gesloten doos donker en bij kamertemperatuur bewaren. Na opening gekoeld
(max. 7°C) max 48 uur houdbaar.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08711200237104 ‐ Unox Vissoep 2.5Kg 4X
Handelseenheid ‐ 08711200237142 ‐ Unox Vissoep 2.5Kg 4X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Unox Vissoep 2.5Kg 4X

Korte naam UNOX VISSOEP 2.5KG 4X

EAN 08711200237104

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21041000

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) zak (40mm x 210mm x 455mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 2500 g

Netto gewicht 2.5 kg

Bruto gewicht 2.527 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 40

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08711200237142

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (428mm x 185mm x 192mm)

Netto gewicht 10 kg

Bruto gewicht 10.534 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

4

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) chep pallet 120x100x12 (1200mm x 1000mm x 1507mm)

Netto gewicht 980 kg

Bruto gewicht 1060.332 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 98

Dozen per laag 14

Aantal lagen op pallet 7
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Unox
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service
www.ufs.com
010‐4394308

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