
Fruitsalade seizoen, zomer
Ingrediënten: ananas 30%, gele 
meloen 25%, cantaloup meloen 
20%, watermeloen 9%, mango 
9%, kiwi 7%.
Fruitsalade seizoen, zomer, kilo
Artikelnummer 5656 
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Kwaliteit smaakt beter

VERS GESNEDEN FRUITSALADES 
BIJ MIEDEMA-AGF

In deze augustus editie besteden we aandacht aan de vers 
gesneden fruitsalades bij Miedema-AGF.

Sinds Juli produceren we de fruitsalades zelf, dit doen we in een 
aparte ruimte van onze snijkeuken zodat er geen smaakover-
dracht kan plaatsvinden. De fruitsalades worden geproduceerd 
op bestelling, dag A voor 14.00 uur besteld is dag B geleverd. Op 
de droge fruitsalades wordt productie + 3 dagen t.h.t. meegege-
ven.
De ingrediënten worden eet rijp gesneden, de smaak en textuur 
is op zijn best bij consumptie binnen die drie dagen. Momenteel 
verpakken we de fruitsalades per kilo en per 20x100 gram (Fruit-
salade basis), wellicht dat dit in de toekomst ook in grotere een-
heden zal kunnen.

Naast de fruitsalades snijden we ook enkelvoudige fruitproducten 
zoals diverse maten appelblok, ananasblok en mangoblok. Het 
gehele aanbod hierin kunt u vinden online onder de productgroep 
gesneden fruit & fruitsalades.
 

Wilt u graag een aantal soorten testen? Neem 
contact met ons op en wij verzorgen samples.

Fruitsalade basis
Ingrediënten: cantaloup meloen 
30%, galia meloen 30%, ananas 
30%, blauwe druif 10%.
Fruitsalade basis, kilo
Artikelnummer 5542

Fruitsalade Holiday
Ingrediënten: ananas 20%, rode ap-
pel 20%, sinaasappel 20%, cantaloup 
meloen 15%, galia meloen 15%, druif 
blauw 10%.
Fruitsalade Holiday, kilo
Artikelnummer 5642 

Fruitsalade Luxe
Ingrediënten: galia meloen 30%, cantaloup meloen 20%, 
ananas 20%, kiwi 10%, aardbeien 10%, blauwe druiven 
10%. Fruitsalade Luxe, kilo  Artikelnummer 5510

Fruitsalade, 20 x 100 gram
Ingrediënten: cantaloup meloen 30%, galia meloen 20%,  
ananas 20%, rode appel 20%, blauwe druiven 10%.
Fruitsalade, 20 x 100 gram  Artikelnummer 5320


