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Mooie primeurs
Mei is de maand die we in onze branche voorzomer noemen. Het voorzomerseizoen herbergt een aantal mooie primeurs. Bij het 
schrijven van deze nieuwsbrief zijn de eerste korenaar asperges op Rungis verkocht, rode veldsla is weer beschikbaar en 
zomertruffels uit Italië verkrijgbaar!

Verse Sappen Fruityline
Fruityline sappen zijn 100% natuurlijk en hebben daardoor een 
THT van 5 dagen. Direct klaar om te serveren of gebruik de 
sappen als onderdeel van een smoothie of voor in cocktails/
mix drankjes. Voor de vers geperste sappen geldt vandaag voor 
14.00 uur bestelt, is de volgende dag geleverd. 

Greep uit het assortiment:
Grapefruitsap liter   Artikelnummer 13010
Vers geperste sinaasappelsap 2 liter  Artikelnummer 13000
Mangosap nectar liter    Artikelnummer 13080
Smoothie aardbei liter    Artikelnummer 13085
Smoothie mango-passie liter   Artikelnummer 13092

Verse friet
We zijn allemaal dol op goede friet. Verse friet is hip en 
trendy en dat merken we door de toenemende vraag! In 
ons assortiment hebben we diverse afmetingen verse friet 
met en zonder schil.

Bereiden
Je kan de friet klassiek voorbakken op 160 graden celsius en 
afbakken op 180 graden celsius. Een andere gebruikelijke 
wijze is eerst de friet voorstomen en dan gelijk afbakken. De 
friet wordt daardoor knapperig en licht kruimig van binnen.

Assortiment
Verse friet met schil 12 mm
Gemaakt van het agria ras en verpakt per 5 kilo.
Artikelnummer 10239

Verse friet met schil 18 mm
Gemaakt van het agria ras en verpakt per 5 kilo.
Artikelnummer 10241
(Dit is en bestelartikel, maandagochtend bestelt is woens-
dag geleverd, woensdagochtend bestelt is vrijdag geleverd).

Verse friet zonder schil 13 mm
Gemaakt van het agria ras en verpakt per 10 kilo.
Artikelnummer 10236


