
Knorr Croutons Natuur 580G 6X 
Knorr 

   

EAN:
08722700463696 (CE)
08722700603245 (HE)

Artikelnummer: 000
TM: NL

Omschrijving

Knorr Croutons Naturel zijn knapperige geroosterde stukjes brood, die ook in de soep krokant blijven. Deze smaakmakers hebben
een verse en natuurlijke smaak en geven iedere soep en salade een lekkere bite. Het product is geschikt voor een vegetarische en
veganistische voeding. Verpakt in een handzame bus van 580 gram.

Herkomst

Land van herkomst: Frankrijk 

Wettelijke naam: Croutons Naturel

Ingrediënten

Brood (TARWEBLOEM, raapzaadolie, zout, gistextract), palmvet, antioxidant (rozemarijnextract). Kan melk, ei, selderij en
mosterd bevatten.
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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 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)

Energie (kJ/kcal) 1928 / 459

Vetten 15 g

waarvan verzadigde vetzuren 6.2 g

Koolhydraten 72 g

waarvan suikers < 0.5 g

Vezels 2.4 g

Eiwitten 9 g

Zout 1 g

Keurmerken & kenmerken

Kenmerk  Claim op etiket

Veganistisch Ja n.v.t
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Bereidingswijze

Bereiding: Strooi net voor het serveren de Knorr Croutons op de soep. Of serveer de croutons in een schaal op uw buffettafel,
zodat uw klanten ze zelf kunnen toevoegen.

Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 91 dag(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Na opening beperkt ca. 3 weken houdbaar.Droog en bij kamertemperatuur bewaren.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid ‐ 08722700463696 ‐ Knorr Croutons Natuur 580G 6X
Handelseenheid ‐ 08722700603245 ‐ Knorr Croutons Natuur 580G 6X
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Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Knorr Croutons Natuur 580G 6X

Korte naam KNORR CROUTONS NATUUR 580G

EAN 08722700463696

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat‐code 19059055

EG‐nummer

Verpakking (LxBxH) box (115mm x 130mm x 227mm)

E‐teken Niet ingevuld

Netto inhoud 580 g

Netto gewicht 0.58 kg

Bruto gewicht 0.686 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 95

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08722700603245

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (350mm x 270mm x 232mm)

Netto gewicht 3.48 kg

Bruto gewicht 4.317 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

6

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1300mm)

Netto gewicht 156.6 kg

Bruto gewicht 219.265 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 45

Dozen per laag 9

Aantal lagen op pallet 5
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Contactgegevens

Unilever Food Solutions
Postbus 1250 3000 BG Rotterdam

Consumenten service
010‐4394308

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