Nieuw!
Nieuw in het bestelassortiment

100% verse & verantwoorde sappen

Voor 14:00 uur besteld,
		
volgende dag geleverd!

Wij gaan tegenwoordig niet alleen bewuster eten maar ook drinken. Een drankje is tegenwoordig meer dan alleen dorstlessend, het
wordt ook gedronken omdat het een positieve uitwerking heeft op het menselijk lichaam. De categorie ‘verantwoorde dranken’ vormt
de grootste groeimarkt, die niet alleen waar te nemen is in de supermarkt, maar vooral ook in de zakelijke en de ‘out-of-home’ markt.
Om aan de huidige vraag van de consument te voldoen, hebben wij ons assortiment sappen uitgebreid met een aantal verantwoorde
sappen zodat u deze ook bij uw klanten onder de aandacht kunt brengen. Door de cold-press techniek is de THT 28 dagen!

Hoge concentratie gezondheidshots mixdoosje 60 ml
(Collo à 12 stuks: 4 soorten x 3 stuks per soort)

Variëteiten:
Tarwegras shot
Acai - granaatappel shot
Kurkuma shot
Gember shot

Oatmeal sappen 250 ml
(Collo à 6 stuks)

Groentesappen 250 ml
(Collo à 6 stuks)

Variëteiten:
Smoothie avocado –
spinazie (nieuw!)

100% verse groentesappen zonder toevoegingen!

Verse limonade 400 ml
(Collo à 6 stuks)

Variëteiten:
Citroen
Komkommer – munt
Mango – gember
Framboos – granaatappel

Variëteiten:
Mango - kokos
Aardbei - kers

100% verse grondstoffen!

100% verse grondstoffen!

Cold-press techniek
Door de unieke cold-press techniek blijven de fruit- en groentesappen vers. Vitamines, voedingsstoffen en de pure smaak van vers
blijven optimaal bewaard. Door de innovatieve hogedruk-conserveringsmethode wordt een optimale versbeleving, langere houdbaarheid en maximale voedselveiligheid gegarandeerd. De premium
sappen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen!
HPP (High Pressure Processing) is een milde conserveringstechniek.
De afgevulde flessen worden in de kokers van de machine geplaatst.
De machine wordt daarna hermetisch afgesloten. Vervolgens wordt
de koudwaterdruk opgebouwd tot maximaal 6.000 bar. Door deze
hogedruk-conservering worden gisten en bacteriën geëlimineerd
zonder afbreuk aan de verse smaak, vitamines en voedingswaarde.
De receptuur bepaalt de druk en de behandeltijd in de machine.

Voordelen:
•
•

De ultraverse smaak blijft de gehele termijn behouden;
Zorgt voor optimaal behoud van vitaminen, voedingsstoffen en smaak;
• De koudgeperste premium sappen blijven ‘raw’;
• Het product voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen;
• Het sap heeft gemiddeld een zeven keer langere houdbaarheid dan home-made sappen;
• Er vindt geen verhitting plaats.
Door de coldpress techniek hebben de sappen maar liefst een
THT van 28 dagen. Hierdoor kunt u de sappen langer bewaren.

