
Veel gestelde vragen 
Knorr Professional Liquid Concentrates  

Algemeen 
 

Wat zijn de Knorr Professional Liquid Concentrates? 
• Knorr Professional Liquid Concentrates zijn geconcentreerde vloeibare smaakmakers. Ze zijn 

breed toepasbaar in zowel warme als koude bereidingen. Ze helpen je om snel de volle 
smaak van je gerecht te ontwikkelen. 

 

Hoe gebruik ik de Knorr Professional Liquid Concentrates? 
• Knorr Professional Liquid Concentrates zijn gemakkelijk te doseren.  Je kunt ze gebruiken als 

basis voor bijvoorbeeld een soep, saus of marinade. Maar ze zijn ook uiterst geschikt als 
smaakmakers waarmee je met een knik van je pols je gerecht af smaakt. Daarnaast bieden 
we je receptinspiratie, waar onze chefs in recepten meerdere toepassingen laat zien van de 
producten. 

• Om gerechten op smaak te brengen: toevoegen naar eigen smaak, aanbevolen gebruik is 
20g per liter. Voor het bereiden van een bouillon of een fond: gebruik 30g per liter kokend 
water. 

• Schudden voor gebruik 
 

Kunnen de Knorr Professional Liquid Concentrates worden gebruikt in zowel warme 

als koude bereidingen? 
• De Knorr Professional Liquid Concentrates kunnen in zowel warme als koude toepassingen 

gebruikt worden. 
 

Wat is zijn de voordelen van Knorr Professional Liquid Concentrates versus zelf-

gemaakte bouillon of fond? 
• Het liefst maak je alles zelf met verse ingrediënten. Maar in deze tijd vol roostergaten en 

personeelstekort is dat haast onmogelijk. Met Liquid Concentrates voeg je met een knik van 
je pols snel een volle smaak aan je gerecht. Daarnaast zorgen de flessen voor een handige 
dosering. 

 

Hoe helpen Knorr Professional Liquid Concentrates mij met de dieetwensen van 

klanten? 
• Alle varianten zijn gluten- en lactose-vrij. De groentebouillon is EVU gecertificeerd voor een 

veganistisch (en vegetarisch) dieet. Daarnaast zijn ze vrij van kunstmatige kleurstoffen. 
 

Zit er MSG in dit product? 
• De Liquid Concentrates bevatten geen MSG. 

 

  



Zijn de Knorr Professional Liquid Concentrates allergenenvrij?  
• Vis & Schaaldieren bevatten vis en schaaldieren 

• Andere varianten zijn vrij van te declareren allergenen* 

• Alle varianten zijn glutenvrij (< 20 ppm) en lactosevrij (< 100 ppm) 

*In de receptuur worden geen wettelijk verplicht te declareren allergenen gebruikt, volgens Verordening (EU) Nr. 

1169/2011 (Bijlage II).  

Worden er duurzame ingrediënten gebruikt in de producten? 
• Er worden duurzaam geteelde groenten en kruiden gebruikt in de producten. Deze zijn te 

herkennen in de ingrediëntenlijst.  
 

Verandert de kleur van het product in de loop van de tijd? 
• Alle smaken zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen. Net zoals de natuurlijke ingrediënten in 

de originele staat kunnen ze in de loop van de tijd lichte kleurveranderingen laten zien. Dit is 
minimaal en heeft geen invloed op het eindresultaat van de gerechten. 

 

Hoe lang kan ik het product bewaren na opening van de fles? 
• Na opening bewaren in de koelkast of maximum 3 maanden houdbaar op 

kamertemperatuur.  
 

Hoe lang gaat het product mee zonder het te openen? 
• 12 maanden 

 

Zijn er (inspiratie)recepten voor de Knorr Professional Liquid Concentrates 

beschikbaar? 
• Ja. Ga naar ufs.com/liquidconcentrates en laat je inspireren door talloze recepten waarin de 

Liquid Concentrates verwerkt zijn. 
 

Vanaf wanneer kan ik de Knorr Professional Liquid Concentrates kopen?  
• De Liquid Concentrates zijn per week 14 2021 beschikbaar vanuit Unilever Food Solutions. 

Vraag bij jouw groothandel naar hun beschikbaarheid. 
 

Wat is de prijs van Knorr Professional Liquid Concentrates? 
• De actuele prijzen zijn op te vragen bij jouw groothandel. 

 

Waar kan ik terecht voor aanvullende vragen? 
• Je kunt altijd terecht bij Unilever Food Solutions. Er zijn verschillende manieren waarop je 

contact met ons kunt opnemen. Via onze website en UFS-app (ma t/m vr tussen 08:30 en 
17:30) kun je met ons chatten. De chat-knop vind je onderaan deze pagina. Buiten 
kantooruren kun je een bericht achterlaten en zullen we per e-mail reageren. Bel je liever 
met ons? Wij zijn tussen 08:30 en 17:00 telefonisch bereikbaar op 010 439 43 08 (lokaal 
tarief) Uiteraard kun je ook met ons mailen via info@unileverfoodsolutions.nl. 



Groente 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Groente? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde groentebouillon (67%) (water, geconcentreerd wortelsap1 9%, 

geconcentreerd uiensap1 1,4%, geconcentreerd preisap1 1,2%), zout, gistextract, suiker, aroma's, 
pastinaak1 1%, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur (citroenzuur), verdikkingsmiddel 
(xanthaangom), knoflookpoeder1, zonnebloemolie. Geschikt voor veganisten. Glutenvrij. 
Lactosevrij. 1Duurzaam geteelde ingrediënten: 12,7%. 

Kip 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Kip? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde kippenbouillon 59% (water, kippenvleesextract 5,6%), zout, 

suiker, gistextract, kippenvet 5%, aroma's, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur 
(citroenzuur). Glutenvrij. Lactosevrij. 

Rund 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Rund? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde rundersmaak bouillon 62% (water, rundvleesextract 3%), zout, 

aroma's, gistextract, rundvet 1%, geconcentreerd uiensap1, gemodificeerd maïszetmeel, 
voedingszuur (citroenzuur), verdikkingsmiddel (xanthaangom), knoflook1 poeder, zonnebloemolie, 
antioxidant (rozemarijnextract). Glutenvrij. Lactosevrij. 1Duurzaam geteelde ingrediënten. 

Kalf 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Kalf? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde kalfsmaak bouillon (62%) (water, kalfsvleesextract 5,8%), zout, 

aroma's, gistextract, groentesapconcentraten (geconcentreerd wortelsap1, uisapconcentraat1), 
tomatenpuree1, wijnaroma, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel (xanthaangom), 
laurierblad, zwarte peper. Glutenvrij. Lactosevrij. 1Duurzaam geteelde ingrediënten: 4,5%. 

Vis 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Vis? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde visfumet 63% (water, VISPOEDER 4,6%), zout, gistextract, 

citroensappoeder (maltodextrine, citroensap), natuurlijk aroma (bevat VIS), uipoeder, aroma's (bevat 
alcohol), gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel (xanthaangom), kruiden (laurierblad, tijm1), 
specerijen (zwarte peper, venkelzaad). Kan weekdieren en schaaldieren bevatten. Glutenvrij. 
Lactosevrij. 1Duurzaam geteelde ingrediënten. 

Schaaldieren 

Wat zit er in de Knorr Professional Liquid Concentrates Schaaldieren? 
• Ingrediënten: Geconcentreerde schaaldierenfumet 58% (water, KREEFTEXTRACT 1,7%, GARNALEN 

poeder 0,4%), zout, tomatenpuree1, maltodextrine, gistextract, aroma's (bevat alcohol), 
gemodificeerd maïszetmeel, groentesapconcentraten (geconcentreerd preisap1, uisapconcentraat1), 
rode bietenpoeder (maltodextrine, rode bietensap), verdikkingsmiddel (xanthaangom), kruiden 
(laurierblad, tijm1), specerijen (steranijs, zwarte peper). Kan vis en weekdieren bevatten. Glutenvrij. 
Lactosevrij. 1Duurzaam geteelde ingrediënten: 6,8%. 

 
 


