PAASINSPIRATIE
Pasen is alweer in zicht en hiermee ook het moment om bijzondere producten extra onder de aandacht van uw klanten
te brengen! Breng vooral ook naast alle zelfgemaakte maaltijden en salades onderstaande producten onder de
aandacht. Deze producten zijn onmisbaar op de paastafel en zorgen voor de nodige inspiratie bij uw klanten! Neem
vooral contact met ons op indien u meer informatie over ons assortiment wenst!
U kunt ons bereiken op 020 - 606 18 18 of via verkoop@vroegop.nl.
Wij helpen u graag om meer omzet te realiseren!

Asperges wit én groen

Bloemen & cressen

Asperges zijn voor de liefhebbers

Bloemen zorgen voor aroma en

echt een feest en ontbreken vaak

geven het gerecht kleur. Zeer

ook niet op de paastafel. Heerlijk

geschikt om te verwerken in

met een zacht gekookt eitje,

een salade of als garnering bij

krieltjes en ham, om soep van

desserts! Onze eetbare bloemen

te maken, in een quiche of in

worden allemaal speciaal voor gebruik in de keuken

combinatie met vis.

geteeld. Cressen zijn hip en gezond en geven een
gerecht net dat beetje extra! In ons assortiment vindt u
diverse cressen waarmee de meest feestelijke gerechten
bereid kunnen worden. Vooral tuinkers is een geliefde
cress met Pasen!

Chocoladedadels

Avocado’s

Sinds 2007 laten wij grote, zach-

Avocado’s zijn een smaakvolle

te Medjool dadels verwerken tot

toevoeging aan uw paas-

chocoladedadels. Sindsdien is

brunch. U kunt avocado’s

het een enorm succes en zijn de

bijvoorbeeld verwerken in een

chocoladedadels een zeer ge-

salade, een omelet, smoothie

liefd product bij o.a. speciaalza-

of als extra topping toevoegen

ken! Verkrijgbaar in de varianten

aan een afbakbroodje. Recept

puur, melk en wit. Collo à 4 kilo.

avocado ei uit de oven.

Verse sappen

Perssinaasappelen

In ons assortiment vindt u diverse

De perssinaasappel is familie

sappen waaronder verse sappen,

van de mandarijn, citroen en de

smoothies, groentesappen en diver-

grapefruit. Het vruchtvlees van

se gezondheidsshotjes. Enkele sappen

deze sinaasappel is oranjegeel van

zijn ook biologisch verkrijgbaar. Vers

kleur en heeft een heerlijke frisse

sinaasappelsap is een favoriet tijdens

smaak, perfect voor een kannetje

het paasontbijt en de brunch. Voor

versgeperste sinaasappelsap op

14:00 uur besteld is de volgende dag in huis!

de paastafel!

PAASINSPIRATIE
Smaakvolle aardappelen

Bijzondere aardbeien

Aardappelen zijn enorm veelzijdig;

Met Pasen willen mensen uitpakken.

lekker in een salade, geroosterd in de

Bijzondere producten zoals pine-

oven, als friet, bij asperges of als feeste-

berries, strasberries, yellowberries

lijk bijgerecht als Hasselback aardappel.

en whiteberries zijn hiervoor zeer

Wij hebben een aantal smaakvolle

geschikt! Erg lekker in een salade, als decoratie op een

aardappelrassen in ons assortiment waaronder

dessert of bij een glaasje champagne. Vergeet ook de

Cheyenne en Jazzy. Vergeet ook niet de krieltjes voor

overheerlijke Lambada aardbeien niet!

bij de asperges!

Verse vijgen

Mioorto slamixen

In ons assortiment vindt u Brotto

Een lekkere gevulde salade doet

vijgen, die bekend staan om hun

het altijd goed op de paastafel.

uitstekende kwaliteit en smaak.

Het gemak dient de mens want

Met verse vijgen kunt u leuke

de Mioorto salades zijn direct

gerechten maken. De zoete

klaar voor gebruik. Alle slavarian-

smaak is heerlijk in combinatie

ten van Mioorto worden namelijk

met een zoute tegenhanger zoals parmaham of diverse

voor het verpakken driemaal

kazen. Verse vijgen zijn goed te verwerken in taarten,

gewassen met natuurwater en

gelei en jam. Recept vijgen met geitenkaas.

vervolgens gedroogd. Lekker bijvoorbeeld met gerookte zalm.

Kleurrijke tomaten

Verse kruiden
Kruiden zijn echte smaakmakers en

Tomaten mogen ook zeker niet

een heerlijke toevoeging aan uw

op de Paastafel ontbreken! Wij

zelfgemaakte soep of salade. Munt,

hebben o.a. smaakvolle Tommies,

rozemarijn en tijm zijn veel gebruikte

Honingtomaten, Toma D’or, pruim-

kruiden in o.a. vlees- of visgerech-

tomaten en Coeur de Boeuf.

ten, aardappels uit de oven of om

Heerlijk in een tomatensoep,

kruidenboter van te maken.

salade, tomatentartaar, of om te
vullen.

Spaghettigroenten
Uit onze eigen snijderij hebben wij
zes verschillende soorten spaghettigroenten; courgette, zoete aardappel, rettich, knolselderij, rode biet en
wortel. Erg lekker om te verwerken
in een salade en speciaal voor de
Pasen met een gepocheerd ei.

Lamsoor
Zeegroenten worden steeds
populairder in de keuken en ze
zijn bovendien ook zeer
gezond. Lamsoor groeit op de
zilte kwelders van Zeeland. Met
haar zacht, zilte smaak is lamsoor
erg lekker in visgerechten maar
ook in combinatie met asperges.

