
Basisgegevens

Productnaam Unox Cup A Soup CHINESE TOMATO 5600 ML

Wettelijke naam Soeppoeder

Functionele naam Cup A Soup

Variant CHINESE TOMATO

Merk Unox

Targetmarket NL

Het verhaal

Keurmerken

GREEN DOT

Ingrediënten

Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat Machinezak 4x40x140ml

EAN: 08714100289204 (CE) , 08710447944615 (HE) , 08714100289211 (Pallet) TM: NL

Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat 40x140ml 
Unox 

Over het product
Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat is een tomatensoep met een vleugje Azië en duurzaam geteelde tomaten. Onze boeren verbouwen de beste,
duurzame tomaten. We drogen deze zorgvuldig en voegen de juiste hoeveelheid kruiden toe voor de lekkerste smaak. Zo bieden wij de lekkerste
soepen voor tussendoor: een hartige boost om een dipje te voorkomen. Eén machinezak Cup-a-Soup bevat 40 servings van 140 milliliter. De
machinezakken zijn geschikt voor de Cup-a-Soup-systemen: Mini (3 smaken), Table Top A, C en D (3 smaken) en Stand Alone (4 smaken). In
deze Cup-a-Soup-variant zitten geen smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen. Het product is daarnaast geschikt voor
vegetariërs.

Ingrediënten soeppoeder: Tomaat¹ 28%, suiker, aardappelzetmeel, pannenkoekreepjes 9,8% (TARWEBLOEM, EI, zetmeel, zout, magere
MELKPOEDER, MELKWEI, aroma), zout, deegwaar 4,9% (harde TARWEGRIES, zout), palmolie, taugé 1,8%, gistextract, ui, bieslook,
BLADSELDERIJ, maltodextrine, citroensap, aroma. 
¹ tomaten op duurzame wijze geteeld.
Kan mosterd bevatten.
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Ingrediënten in tabel

Herkomst

Land van herkomst Duitsland

Land van productie

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen O amandelen O

tarwe O hazelnoten O

rogge O walnoten O

gerst O cashewnoten O

haver O pecannoten O

spelt O paranoten O

khorasantarwe O pistachenoten O

schaaldieren O macadamianoten O

ei O selderij O

vis O mosterd O

pinda's O sesam O

soja O sulfiet (E220 - E228) O

melk O lupine O

noten O weekdieren O
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

ontvangst grossier Onbekend 360 dag(en)

Opmerking:

af productie Onbekend 2°C - 25°C

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket Na opening is de zak (dichtgevouwen) maximaal 1 maand houdbaar, mits droog en bij
kamertemperatuur bewaard.

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Bereidingswijze

Onbekend BESTEMD VOOR ALLE CUP-A-SOUP AUTOMATEN ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING Knip de zak
open. LET OP: niet scheuren of trekken! MINI automaat: Zie binnenzijde van automaat voor uitleg
over smaak verwisselen en herprogrammeren. Overige automaten: Zie bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van de automaat. VERNIEUWD! DE RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VOOR
UW MACHINE-TYPE IS GEWIJZIGD! RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VERSCHILT PER MACHINE!
Onderstaande tekeningen en omschrijvingen komen overeen met het uiterlijk van de machines. Voor
hulp bij instellen van het receptuur-nummer kijk op: www.cupasoupophetwerk.nl AUTOMAAT TYPE 1:
Deze automaat is te herkennen aan de groene metalen wanden. Er zijn 3 verschillende uitgiftepunten
voor de soeppoeder. Indien er een boiler in de automaat aanwezig is, dan zit de wateruitgifte aan de
linkerzijde. AUTOMAAT TYPE 2: Deze automaat is te herkennen aan de grijze kunststof wanden. Ook
heeft deze automaat één centraal uitgiftepunt voor zowel soeppoeder en water. AUTOMAAT MINI:
Deze automaat is te herkennen aan de metallic wanden. Er zijn 3 uitgiftepunten voor de soeppoeder
en er is geen wateruitgifte mogelijk. BIJVULLEN VAN DE SOEP AUTOMAAT TYPE 1: 1. Schud de
oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering.
Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor
maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP:
Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde
deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 1. AUTOMAAT TYPE 2: 1. Schud de oude voorraad in
de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede
Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart,
volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet
aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4.
Het soepnummer voor deze smaak is 52. AUTOMAAT MINI: 1. Schud de oude voorraad in de
container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-
a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de
aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of
aandrukken. 3. Het soepnummer voor deze smaak is 38.

Logistiek
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Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 08714100289204 - Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat 40x140ml
Handelseenheid - 08710447944615 - Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat 4x40x140ml

Pallet - 08714100289211 - Unox CAS Vendingdsp Chin Tom 40x140ML 4x

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam Unox Cup-a-Soup Chinese Tomaat 40x140ml

Korte naam CASVEND CHTOMDP 40X140ML 4X

EAN 08714100289204

Artikelnummer fabrikant 000

Intrastat-code 21041000

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) zak (65mm x 150mm x 180mm)

E-teken Niet ingevuld

Netto inhoud 5600 ml

Netto gewicht 0.636 kg

Bruto gewicht 0.649 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking 40

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Handelseenheid

EAN 08710447944615

Artikelnummer fabrikant 000

Verpakking (LxBxH) box (300mm x 180mm x 180mm)

Netto gewicht 2.544 kg

Bruto gewicht 2.792 kg

Aantal kleinere eenheden in deze
verpakking

4

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) chep pallet 120x100x12 (1200mm x 1000mm x 1602mm)

Netto gewicht 407.04 kg

Bruto gewicht 475.77 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 160

Dozen per laag 20

Aantal lagen op pallet 8

Specificatie laatst gewijzigd op 2017-08-21 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
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