
Knorr Maaltijdmix Bami 720G 6x 
Knorr 

 

EAN:
08712566235391 (CE)
08712566757282 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Knorr Mix voor Bami is een basismix om een traditioneel bamigerecht te bereiden. De krachtige smaak biedt kruiding, binding en
garnituur voor bamigerechten. Deze mix van groenten, kruiden en specerijen brengt het gerecht direct op smaak. Geschikt voor
een vegetarische en veganistische voeding. Probeer ook eens een van de andere basismixen van Knorr. De inhoud van deze
verpakking heeft een opbrengst van 9 kilo.

Herkomst

Land van herkomst: Polen 

Wettelijke naam: Droge mix voor bami

Ingrediënten

Ui1 (36%), palmvet, zout, smaakversterker (E621), prei1 (4,4%), curry (koriander, komijn, kurkuma, peper, anijszaad, kaneel,
venkelzaad, gember, lavaswortel, cayennepeper, piment), aroma's (aroma's, smaakversterkers (E621, E627, E631)), knoflook1,
wortel1 (2,1%), rode paprika, sojasauspoeder (maltodextrine, zout, sojasaus (SOJABOON, TARWE)), savooiekool1 (1,4%),
maltodextrine, SELDERIJBLAD1. Kan ei, melk, mosterd en andere glutenbevattende granen bevatten. 1Duurzaam geteelde
ingrediënten.
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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 o hazelnoten ‐ sulfiet (E220 ‐ E228) ‐

khorasantarwe o walnoten ‐ lupine ‐

schaaldieren ‐ cashewnoten ‐ weekdieren ‐

ei +/‐ pecannoten ‐

vis ‐ paranoten ‐

Voedingswaarde

 Product Na bereiding

 Per 100 (g) Per 100 (g)
Per portie (200

g) RI*/GDA

Energie (kJ/kcal) 1640 / 392 560 / 134 1120 / 267 13%

Vetten 20 g 1.5 g 3 g 4%

waarvan verzadigde vetzuren 9.7 g 0.6 g 1.2 g 6%

Koolhydraten 35 g 24 g 47 g 18%

waarvan suikers 17 g 0.9 g 1.8 g 2%

Vezels 8.3 g 0.8 g 1.6 g 0%

Eiwitten 14 g 5.8 g 12 g 24%

Zout 17.1 g 0.86 g 1.7 g 28%

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

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Veganistisch Ja n.v.t
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Bereidingswijze

(1) Braad het (ongezouten, niet gekruid) vlees aan en blus het vlees af met de benodigde hoeveelheid water. (2) Breng dit aan de
kook en voeg de mix toe. (3) Laat 5 minuten zachtjes sudderen. (4) Kook intussen de miestengels volgens gebruiksaanwijzing gaar
en voeg deze toe. (5) Breng op smaak met sambal en sojasaus. (6) Naar wens nog 5 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 2°C ‐ 25°C 360 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Droog en bij kamertemperatuur bewaren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08712566235391 ‐ Knorr Maaltijdmix Bami 720G 6x
Handelseenheid ‐ 08712566757282 ‐ Knorr Maaltijdmix Bami 720G 6x
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Maaltijdmix Bami 720G 6x

Korte naam KNORR MAALTIJDMIX BAMI 720G

EAN 08712566235391

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 21039090

EG‐nummer

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

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 720 g

Netto gewicht 0.72 kg

Bruto gewicht 0.835 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 90

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08712566757282

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (360mm x 265mm x 235mm)

Netto gewicht 4.32 kg

Bruto gewicht 5.202 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1305mm)

Netto gewicht 194.4 kg

Bruto gewicht 260.09 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 45

Dozen per laag 9

Aantal lagen op pallet 5
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Contactgegevens

Unilever Nederland, Knorr
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Consumenten service
www.ufs.com

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