KNORR

®

PROFESSIONAL

BULJONG

GUIDE

SMAK HAR BETYDELSE.

VÄLJ DIN BÄSTA BULJONG.

Support. Inspire. Progress.

FÖR OSS PÅ KNORR ÄR

SMAK HELT
AVGÖRANDE

En bra maträtt börjar med en riktigt bra grund. Därför är alla våra
buljonger framställda med kockens behov i åtanke. Med det menar vi
att våra buljonger håller jämn kvalitet och har djup smak. Dessutom har
vi buljonger som passar oavsett om du har en tight budget, är noga
med innehållet eller lagar specialkost.
Läs med på unileverfoodsolutions.se.

BULJONGER FÖR OLIKA BEHOV

DINA BÄSTA RÄTTER ÄR VÄRDA
VÅRA BÄSTA BULJONGER
Våra buljonger ger dig en grund med djupa och rena smaker
som du med lätthet kan bygga vidare på. Buljonger från Knorr
är hållbart producerade med smak och kvalitet i fokus.

✔

Bra utbud för dig som har
krav på allergener

✔

Passar ihop med ett stort 		
antal smaker

✔

En smak som är trogen
huvudråvaran

✔

Lättlösliga

✔

Ger mer tid över till
annat i köket

✔

Ger en perfekt bas

✔

Bidrar med djup och smak

SMAK, KVALITET OCH
ANVÄNDARVÄNLIGHET
SEDAN 1838
Sedan 1838 har Knorr varit ett av de ledande varumärkena inom
livsmedelsindustrin. Det började med torkade soppor och den
revolutionerande buljongtärningen men mycket har hänt sedan dess.
Sedan 2000 har Knorr varit en del av Unilever som på ett globalt plan
är en av de verkliga förkämparna när det kommer till hållbar utveckling.
Det gäller även för de produkter som används i det professionella köket.
Knorr Professional är speciellt utvecklat för foodservice-branschen, där
smak, kvalitet och användarvänlighet är i fokus. I sortimentet hittar du
alltifrån buljonger, fonder och såser till soppor, kryddpuréer och World
Cuisine. Det ska vara enkelt att laga autentisk och välsmakande mat,
och om kocken får hjälp med grunden frigörs dyrbar tid som kan
användas till de där momenten som verkligen imponerar på gästerna.

DET GRÖNA VALET
När du väljer Knorr så väljer du kvalitet och hållbarhet. Vi tänker på
hållbarhet och bra råvaror i hela försörjningskedjan. Alla våra leverantörer av råvaror och emballage är certifierade och utbildade, så att vi
kan lita på att uppfödning eller materialval följer vår höga standard.
Vi satsar på det naturliga. Alla örter och grönsaker som används av
Knorr odlas under solen och skördas när de är som allra bäst. Därefter
torkas de naturligt och utan konserveringsmedel. Torkad mat släpper
ut mycket mindre CO2, då det tar mindre plats och kräver mindre
emballage. Till exempel blir 20 kg tomater 1 kg när de torkats och
vattnet försvunnit. Men smaken bevaras, så att du som står i köket
alltid kan laga en härlig rätt utan att behöva kompromissa med smak.
Därför är hållbarheten hög och svinnet lågt hos just torkade produkter.
Det är win-win i våra ögon.

WE HAVE THE RIGHT BOUILLON

FOR YOUR BUSINESS

Knorr
Professional
pasta

Knorr
Professional
pulver

Knorr
Professional
Ekologisk pulver

✔ Ett populärt 		
och användbart
buljongformat i
många olika smaker

✔ God smak av 		
huvudråvaran som
ger en perfekt bas
att bygga vidare på

✔ En ekologisk buljong
med lågt saltinnehåll
till alla dina rätter
och gäster

✔ Jämn smak som
kockarna känner till
och litar på

✔ Inga allergener
förutom fiskbuljong*

✔ Fri från jästextrakt
och allergener

✔ Klar pasta ger dig en
klar bas och rena
smaker att arbeta
med

*Denna produkt innehåller inga allergena ingredienser som
behöver deklareras enligt EU regulation 1169/2011 [Annex II]

✔ Använd som bas
eller för att ge dina
rätter en kraftfull
smakboost.
✔ Ger ett jämt och
gott resultat som du
enkelt kan jobba
vidare med

Knorr
Professional
pulver lågsalt
✔ En buljong med låg
salthalt för alla dina
rätter och gäster
✔ Alla buljonger är
fria från jästextrakt
och samtliga 		
buljonger förutom
fiskbuljongen, är fria
från allergener.
✔ Använd som bas
eller för att ge en
ordentlig smakskjuts
till dina rätter.
✔ Ger ett jämnt och
gott resultat!

VÅRA BULJONGER I DETALJ:

PASTABULJONG

✔

✔

Ett populärt och
användbart 		
buljongformat i flera
smaker

✔

Enkel att dosera

✔

Klar pasta ger en klar bas
med rena smaker som är 		
lätta att arbeta vidare med

Ger en bra smak som
kockarna känner till och
litar på. Varje gång

Produktnamn

Storlek

Dosering

Färdig buljong

Knorr Köttbuljong pasta

2 x 1 kg

20 g/l

50 l

Knorr Köttbuljong pasta

1x 5 kg

20 g/l

250 l

Knorr Köttbuljong brynt pasta

2 x 1 kg

25 g/l

40 l

Knorr Hönsbuljong pasta

2 x 1 kg

25 g/l

40 l

Knorr Hönsbuljong pasta

1 x 5 kg

25 g/l

200 l

Knorr Hönsbuljong brynt pasta

2 x 1 kg

25 g/l

40 l

Knorr Fiskbuljong pasta

2 x 1 kg

25 g/l

40 l

Knorr Grönsaksbuljong pasta

2 x 1 kg

25 g/l

40 l

Knorr Kalvbuljong pasta

2 x 1 kg

15 g/l

66 l

UPPTÄCK ETT
NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE!
BRÄSERA

RUBBA

VISPA

KOKA

POCHERA

Tillagning

Pastabuljonger
löses i kokande
vatten. Rör tills
det löses upp
helt och hållet.

VÅRA BULJONGER I DETALJ:

PULVERBULJONG

✔

God smak av huvudråvara
ger dig en perfekt bas att
arbeta vidare med.

✔

Ingen allergener 		
att deklarera* (förutom
fiskbuljong)

✔

Allsidig buljong till alla 		
dina rätter. Använd som bas,
smaksättning, krydda eller
rub för extra smak.

✔

Glutenfri.

✔

Löses lätt i alla faser av 		
matlagningen.

Produktnamn

Storlek

Dosering

Färdig buljong

Knorr Grönsaksbuljong pulver

3 x 1,5 kg

15 g/l

100 l

Knorr Kalvbuljong pulver

3 x 1,2 kg

15 g/l

80 l

Knorr Örtagårdsbuljong pulver

3 x 1,5 kg

15 g/l

100 l

Knorr Svampbuljong pulver

3 x 1,3 kg

15 g/l

87 l

Knorr Köttbuljong pulver

3 x 1,3 kg

15 g/l

87 l

Knorr Fiskbuljong pulver

3 x 1,5 kg

15 g/l

100 l

Knorr Hönsbuljong pulver

3 x 1,3 kg

15 g/l

87 l

Knorr Skinkbuljong pulver

3 x 1,5 kg

15 g/l

100 l

UPPTÄCK ETT
NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE!

PANERA

PUDRA

VISPA

KOKA

BRÄSERA

RUBBA

Tillagning

Blanda pulver i
kokande vatten
och rör om tills det
är helt upplöst.
Använd 15 gram
per liter vatten.
Pulvret kan också
tillsättas senare
i processen som
smaksättare.

KRYDDA

POCHERA

*Denna produkt innehåller inga allergena
ingredienser som behöver deklareras enligt
EU regulation 1169/2011 [Annex II]

VÅRA BULJONGER I DETALJ:

EKOLOGISK
PULVERBULJONG

✔

Ekologisk

✔

Lågt saltinnehåll

✔

Fri från jästextrakt 		
och allergener (förutom
fiskbuljong)

✔

Använd som bas eller för 		
att ge dina rätter en kraftfull
smakboost.

✔

Ger ett jämnt och gott 		
resultat, bra att arbeta
vidare med.

Produktnamn

Storlek

Dosering

Färdig buljong

Knorr Ekologisk Köttbuljong pulver

3 x 1 kg

8 g/l

125 l

Knorr Ekologisk Grönsaksbuljong pulver

3 x 1 kg

8 g/l

125 l

Knorr Ekologisk Hönsbuljong pulver

3 x 1 kg

8 g/l

125 l

Knorr Ekologisk Fiskbuljong pulver

3 x 1 kg

8 g/l

125 l

UPPTÄCK ETT
NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE!
BRÄSERA

RUBBA

VISPA

KOKA

POCHERA

Tillagning

Blanda pulver i
kokande vatten
och rör om tills det
är helt upplöst.

VÅRA BULJONGER I DETALJ:

PULVERBULJONGER,
LÅGSALT

✔

En buljong med låg
salthalt för alla dina
gäster och rätter.

✔

Använd som bas eller för att
ge en ordentlig smakskjuts till
dina rätter.

✔

Alla buljonger är fria
från jästextrakt och
samtliga buljonger utom
fiskbuljongen, är fria från
allergener.

✔

Ger ett jämnt och gott 		
resultat!

Produktnamn

Storlek

Dosering

Färdig buljong

Knorr Grönsaksbuljong lågsalt pulver

1 x 5 kg

8 g/l

625 l

Knorr Köttbuljong lågsalt pulver

1 x 5 kg

8 g/l

625 l

Knorr Hönsbuljong lågsalt pulver

1 x 5 kg

8 g/l

625 l

Knorr Fiskbuljong lågsalt pulver

1 x 5 kg

8 g/l

625 l

Knorr Kalvbuljong lågsalt pulver

1 x 5 kg

8 g/l

625 l

UPPTÄCK ETT
NYTT ANVÄNDNINGSOMRÅDE!
BRÄSERA

RUBBA

VISPA

KOKA

POCHERA

Tillagning

Blanda pulver i
kokande vatten
och rör om tills det
är helt upplöst.

HÅLLBARHET
För Knorr och Unilever är hållbarhet oerhört viktigt.
Vi vill göra saker på rätt sätt för att framtidssäkra vår
planet. Det betyder bland annat, att alla råvaror i våra
produkter är hållbart odlade. Även soja, palmolja,
grönsaker, frukt, kryddor och örter.
All palmolja i våra pastabuljonger är RSPO-certifierad,
vilket betyder att den är spårbar, vilket i sin tur gör att
vi säkert kan säga att den är hållbart odlad.
Vår näst resa handlar om plast. Till exempel kommer vi
inte längre att använda jungfruplast i våra hinkar, och
när du använt upp all buljong ska hinken lämnas till
plaståtervinningen. Ja, om du inte vill återanvända
dem i ditt eget kök förstås.

UNILEVERS PLASTMÅL
FOR 2025:
✔

Halvera användning av engångsplast.

✔

Använda 100% återanvänt plast.

✔

Samla ihop och återanvända mer plast än det vi säljer.

DET ÄR TID ATT
FÖRÄNDRAS. NU!
Visste du att 75% av världens
livsmedel kommer från 12 plantor
och 5 djurarter? Det är synd,
när det finns 50 000 ätbara
växter i världen! Genom att
byta ut några av de vanligaste
ingredienserna kan bland annat
kockar vara med och förändra
konsumenternas vanor och
inspirera till framtidens matvanor.
Det kommer planeten att
tjäna på.

Läs mer om Future 50 Foods på
unileverfoodsolutions.se.

VILKEN BULJONG ÄR

RÄTT FÖR DIG?

Ibland är det svårt att veta vilken buljong som passar till vad.
Därför har vi tagit fram en enkel modell som vi hoppas ska
hjälpa dig att hitta rätt.

NÄR ANVÄNDER NI VAD?

Inom vilken sektor
arbetar du?

Vilket av följande kriterier är
viktigast när du köper buljong?

Ditt bästa buljongval är

Alternativ

Fri från allergener

Knorr pulverbuljong

Knorr pastabuljong

COMMERCIAL

Smakrik

Knorr pastabuljong brynt

Knorr pulverbuljong

Restaurang

Mycket för pengarna

Knorr pulverbuljong lågsalt

Knorr pulverbuljong

Lågt saltinnehåll

Knorr pulverbuljong lågsalt

Knorr pulverbuljong Ekologisk

Användbar – bra som krydda

Knorr pulverbuljong

Boostar dina rätter

Knorr pulverbuljong

Knorr pastabuljong brynt

Perfekt bas

Knorr pastabuljong

Knorr pulverbuljong lågsalt

Ekologisk

Knorr pulverbuljong Ekologisk

Hotell
Catering
Snabbmatsrestaurang
Annat

NÄR ANVÄNDER NI VAD?

Inom vilken sektor
arbetar du?

SOCIAL
Skola
Sjukhus
Äldrevården
Annat

Vilket av följande kriterier är
viktigast när du köper buljong?

Ditt bästa buljongval är

Alternativ

Fri från allergener

Knorr pulverbuljong lågsalt

Smakrik

Knorr pulverbuljong lågsalt

Mycket för pengarna

Knorr pastabuljong brynt

Knorr pulverbuljong

Lågt saltinnehåll

Knorr pulverbuljong lågsalt

Knorr pulverbuljong Ekologisk

Bra som smaksättare

Knorr pulverbuljong

Boostar dina rätter

Knorr pulverbuljong lågsalt

Perfekt bas

Knorr pulverbuljong

Ekologisk

Knorr Ekologisk lågsalt

Knorr pulverbuljong

Knorr pastabuljong brynt

KNORR PROFESSIONAL

DET GRÖNA VALET
Besök oss på unileverfoodsolutions.se för
mer information, inspiration och recept.

SMAK HAR BETYDELSE.

VÄLJ DIN BÄSTA BULJONG.

Support. Inspire. Progress.

