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KNORR ROUX KNORR PROFESSIONAL INSTANT BINDER

Zorgt voor een perfecte 
binding, onmiddellijk

Knorr Roux is een must voor elk type keuken, zoals u die zelf 
zou maken: bloem en vetstof worden in de juiste verhouding 
samengebracht. Knorr Roux bindt uw sauzen perfect in een 
oogwenk, elke keer opnieuw.

Knorr Inhoud

Blanke Roux 6 x 1 kg

Bruine Roux 6 x 1 kg

Blanke Roux 1 x 10 kg

Bruine Roux 1 x 10 kg

Blanke Roux 1 x 20 kg

Bruine Roux 1 x 20 kg

Blanke Roux Papieren zak 1 x 20 kg

Knorr Professional Inhoud

Instant Binder 1 x 20 kg

• Knorr Blanke Roux bevat tarwebloem en palmvet.
• Bain-marie, pasteurisatie en microgolf stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserveringsmiddelen,  

geen kunstmatige kleurstoffen
• Matte en romige binding
• Instant bindmiddel, lost onmiddellijk op in kokend water
• Vormt geen klonters
• Neutrale smaak

+

Aanbevolen 
dosering: 

soepen: 60 g/L, 
sauzen: 90 g/L

LACT
OSEVRIJ

Ook 
beschikbaar 
in een meer 
voordelige 
verpakking

Bindt perfect uw sauzen,  
stoofschotels en soepen,  
onmiddellijk, met een 
cleane ingrediëntenlijst

Omdat u volledige transparantie wilt over de 
ingrediënten die u gebruikt in de bereide maaltijden, 
bindt onze Knorr Professional Instant Binder al uw 
bereidingen onmiddellijk & perfect met een cleane 
ingrediëntenlijst.

• Knorr Professional Instant Binder bevat aardappel-
zetmeel, melksuiker, maltodextrine en rijstbloem

• Bain-marie en microgolf stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserverings-

middelen, geen kunstmatige kleurstoffen
• Glanzende binding
• Instant bindmiddel, lost onmiddellijk  

op in kokend water
• Vormt geen klonters

+

Aanbevolen 
dosering:  

100 g/L

GLU
TENVRIJ

Maltodextrine is afgeleid van zetmeel uit bvb. 
maïs, tarwe, rijst of aardappelen. Het maakt 
een goede verdunning van het product 
in de vloeistof mogelijk en voorkomt 
klontervorming.

GLU
TENVRIJ LACTOSEVRIJ

GLU
TENVRIJ LACTOSEVRIJ



Geeft een glanzende binding 
aan al uw bereidingen, 
onmiddelijk.

Brengt lichtheid en finesse 
in al uw bereidingen

Maizena Express bindt in een oogwenk uw sauzen, soepen en 
stoofschotels. Het is eenvoudig te doseren en lost op in warme 
vloeistoffen. Dit bindmiddel is vetarm en glutenvrij. Het is 
uitermate geschikt voor alle ontkoppelde toepassingen, is 
verkrijgbaar in een Blanke en Bruine variant.

Mondamin Maïszetmeel is het essentiële ingrediënt 
voor al uw zoete en hartige bereidingen. Het bindt 
soepen en sauzen en alle soorten pudding en 
nagerechten, voor licht en luchtig gebak. Het wordt 
eerst koud opgelost voordat het aan uw warme 
bereidingen wordt toegevoegd.

• Knorr Maizena Express Blanke Sausbinder bevat 
aardpappelzetmeel, melksuiker, maltodextrine, rijstbloem, 
stabilisator (E450), palmvet en melkeiwitten

• Bain-marie, pasteurisatie en microgolf stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserveringsmiddelen,  

geen kunstmatige kleurstoffen
• Glanzende binding
• Instant bindmiddel, lost onmiddellijk op in kokend water
• Vormt geen klonters

• Knorr Mondamin bevat 100% maïzetmeel
• Bain-marie, pasteurisatie en microgolf stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserverings-

middelen, geen kunstmatige kleurstoffen
• Glanzende binding
• Moet eerst opgelost worden in koude vloeistof
• Neutrale smaak
• Vormt geen klonters

+ +

KNORR MAIZENA EXPRESS KNORR MONDAMIN

Knorr Maizena Express Inhoud

Bruine Sausbinder 6 x 1 kg

Blanke Sausbinder 6 x 1 kg

GLU
TENVRIJ LACTOSEVRIJ

Knorr Mondamin Inhoud

Maïszetmeel 4 x 2,5 kg

GLU
TENVRIJ LACTOSEVRIJ

GLU
TENVRIJ GLU

TENVRIJ LACT
OSEVRIJ

Aanbevolen 
dosering: 

100 g/L

Aanbevolen 
dosering:

soepen:  
20-40 g,  
sauzen:  
30-50 g



KNORR BINDER+ KNORR 1-2-3 BINDER KOUDE BEREIDING

Voor veeleisende 
kooktechnieken

Het ideale bindmiddel 
voor koude lijn

Knorr Binder+ heeft alle kwaliteiten voor een mooi eindresultaat 
onafhankelijk van de gebruikte kooktechniek. Zowel bij vacuümkoken, 
pasteuriseren, bakken of diepvriezen behoudt dit bindmiddel al zijn 
eigenschappen. Het bindt alle vloeistoffen zonder afscheiding van 
water bij koeling. Bovendien geeft het uw sauzen een prachtige glans 
en is het 100% smaakneutraal. Kortom, de perfecte partner voor uw 
keuken!

Knorr Koude Basis Binder heeft een neutrale smaak 
en is zeer geschikt voor het (bij)binden van zowel 
koude als warme vloeistoffen, zoals soepen, sauzen, 
bouillons en vruchtensappen.

• Knorr Binder+ bevat tarwebloem, palmvet, gemodificeerd 
maïszetmeel, melksuiker, smaakversterker (E621), maltodextrine 
en melkeiwitten

• Ideaal voor het bereiden van kaas- of garnaalkroketten
• Zeer stabiel product: Bain-marie, pasteurisatie, diepvries & 

microgolf
• Bestand tegen zuren
• Geen conserveringsmiddelen, geen kunstmatige kleurstoffen
• Tussen matte en glanzende binding
• Toe te voegen aan een koude of lauwe vloeistof 
• Neutrale smaak
• Vormt geen klonters

• Knorr 1-2-3 Binder Koude Bereiding 
bevat gemodificeerd aardappelzetmeel, 
aardappelzetmeel, maltodextrine, 
verdikkingmiddel (guargom) en zonnebloemolie

• Cook & chill stabiel
• Bain-marie, pasteurisatie, diepvries en microgolf 

stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserverings- 

middelen, geen kunstmatige kleurstoffen
• Blinkende binding
• Koude bereiding of toe te voegen aan warme 

vloeistof (Max 80°C)
• Neutrale smaak
• Vormt geen klonters

+

+

Knorr Inhoud Porties

Binder+ 1 x 10 kg 166

Knorr 1-2-3 Inhoud Rendement/
doos

Binder Koude Bereiding 2 x 2 kg 44,33 L

Aanbevolen 
dosering: 

soepen: 40 g/L, 
sauzen: 80 g/L,  

kroketten:  
600 g/35 
kroketten

GLU
TENVRIJ LACTOSEVRIJ GLU

TENVRIJ LACTOSEVRIJ

Aanbevolen 
dosering:   

soepen: 15 g/L, 
sauzen:  

40-50 g/L

GLU
TENVRIJ LACT

OSEVRIJ



KORREL PRODUCT BARCODE

Knorr Blanke Roux 
1 kg

Knorr Blanke Roux 
10 kg

Knorr Blanke Roux 
20 kg

Knorr Bruine Roux 
1 kg

Knorr Bruine Roux 
10 kg

Knorr Bruine Roux 
20 kg

Knorr Blanke Roux 
Papieren zak van 20 kg

KORREL PRODUCT BARCODE

Knorr Professional 
Instant Binder 
20 kg

Knorr Maïzena Express 
Blanke Sausbinder
1 kg

Knorr Maïzena Express 
Bruine Sausbinder
1 kg

Knorr Mondamin 
2,5 kg

Knorr Binder+ 
10 kg

Knorr 1-2-3 Binder  
Koude Bereiding 
2 kg

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

LACT
OSEVRIJ

GLUT
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GLUT
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GLUT
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GLUT
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WE STREVEN NAAR 
DUURZAME VERPAKKINGEN

We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de wereld. En 
daarom willen we toezeggingen doen met betrekking tot duurzame verpakkingen.

MAAR OM EEN NOG GROTER VERSCHIL TE MAKEN,  
HEBBEN WE JOUW HULP NODIG!

Naast het ‘please recycle’ logo bevat elk product van Unilever Food Solutions ook een verpakking met 
duidelijke instructies die laten zien hoe elk onderdeel van de verpakking na gebruik moet worden 
behandeld.

Er zijn verschillende dingen die u kan doen met elk onderdeel van de verpakking: hergebruiken, 
recyclen of weggooien. Elke handeling geven we duidelijk aan met een pictogram.

Deponeer het  
gebruikte verpak-

kingsonderdeel  
in de vuilnisbak.

Deponeer het  
gebruikte verpak-

kingsonderdeel in de 
juiste recyclagebak.

U kunt de lege 
container gebruiken 
door hem opnieuw 

te vullen of te 
hergebruiken.

  WEG- 
GOOIEN RECYCLEN  HERGE- 

BRUIKEN

Bereiding
• Breng het water en de witte wijn aan de kook en voeg de Visfond toe.
• Bind met de Roux tot de gewenste dikte en voeg de room toe, breng verder 

op smaak met Geconcentreerde Visbouillon en citroensap.
• Kook de champignons in water met wat citroen, giet af en voeg toe aan de 

bereiding.
• Snij de vis in stukjes. Stoom de vis en mosselen aan 70°C en voeg toe aan de 

bereiding.
• Verwarm de bladerdeegkoekjes, vul deze met de videevulling, werk af met 

de grijze garnalen en de peterselie.

Bereiding puree:
• Breng het water aan de kook en voeg van het  

vuur de Aardappelpuree toe.
• Werk deze verder af met de room en de  

hoeveboter en breng verder op smaak  
met nootmuskaat en peper.

Tip: 
Voor wat frisheid kan men wat Knorr 
Professional Citrus Fresh toevoegen.

+

KONINGINNEHAPJE VAN NOORDZEEVIS
Ingrediënten voor 10 personen
1,5 l water
500 ml witte wijn
80 g Knorr Fonds de Cuisine Visfond
-- Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux
1 l culinaire room
60 ml Knorr Professional Geconcentreerde  
 Bouillon Vis
400 g kabeljauw, graatloos
422 g wijtingfilets
400 g lengfilet
400 g mosselen, diepgevroren (zonder schelp)

100 g grijze garnalen
100 g fijngehakte peterselie
10 st bladerdeegkoekjes

Puree:
2 l water
500 ml culinaire room
-- nootmuskaat
-- peper
100 g hoeveboter
500 g Knorr Gourmet Aardappelpuree

RECEPTINSPIRATIE



VOOR ELK GERECHT  
DE JUISTE BINDER

Support. Inspire. Progress.

Voor meer informatie over onze binders:
          ufs.com/binders 

Wenst u extra informatie over onze binders (recepten, 
informatie over de allergenen, inspiratie, etc..), of wil 
u het product bestellen, dat kan! Bezoek ufs.com met 
uw smartphone of tablet en scan de barcode van het 
desbetreffende product. Eenvoudig en snel!

For more information regarding this file, please contact the 
Production Team at:
Design Bridge Limited
International Branding Agency
18 Clerkenwell Close  
London EC1R 0QN
United Kingdom
T +44 (0)20 7814 9922
F +44 (0)20 7814 9024
www.designbridge.com

TM

Important Notice
Fonts will not be supplied with this artwork. The client or the client’s third party 
supplier is responsible for ensuring that it has obtained all fonts and necessary 
licences. All special colours specified are from the Pantone matching system unless 
otherwise stated. The colours on this printout are not accurate and are intended to 
be used as a guide only, do not use for matching purposes unless otherwise stated. 
This artwork file is repro ready, but does not contain important  information such 
as trap/grip/choke etc, these need to be applied by a reprographics specialist. 
Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the text in this artwork, 
Design Bridge cannot accept responsibility for any errors or omissions. © Design 
Bridge 2016. All intellectual property reserved. Pending payment of full contract 
price. See terms and conditions.
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