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Levensmiddelenkrant

Al’Fez: ontdek
de smaak van het
Midden-Oosten
Tover binnen een handomdraai een
smaakvol gerecht op tafel met de Apricot &
Coriandersaus van Al’Fez; een heerlijke
kruidige en zoete saus op basis van tomaten. Ideaal als basis voor een tajine (stoof )
gerecht, maar ook als dip met Turks brood
of gebakken met feta uit de oven.
Al’Fez is een premium productrange
geïnspireerd door de Noord-Afrikaanse en
Midden-Oosterse keuken. De productrange
bestaat uit authentieke en premium
kwaliteit smaakmakers zoals Tahini en
Harissa, maar ook maaltijdcomponenten
zoals Parelcouscous, flatbread en kooksauzen.
Alle producten van Al’Fez zijn vrij van
kunstmatige toevoegingen, en zijn geschikt
voor veganisten.

Beleaf: yoghurt van
amandelen
Ken jij het nieuwe plantaardige merk
Beleaf al? Beleaf is zo lekker, zo romig én
zo vol smaak - één hap en je bent verkocht.
En dat zonder zuivel. Beleaf wordt namelijk
gemaakt van amandelen en, jawel… vers
fruit!
Kom maar op met die ochtend! Snak je
naar een energie-ontbijtje? Iets lekkers vóór
of ná het sporten? Een tussendoortje om af
te rekenen met die afternoondip? Beleaf is
zo lekker, je hebt alleen nog een lepel
nodig. Of voeg ontbijtgranen en fruit toe,
dat kan natuurlijk ook. En wist je dat je
naast de onweerstaanbaar lekkere plantaardige variatie op yoghurt vanaf nu óók onze
amandel- en baristadrink in het koelschap
vindt? Om zo te drinken, ontzettend lekker
in een smoothie óf om mee te koken en te
bakken.
Ideaal als je eens iets anders wilt dan
zuivel of helemaal wilt overstappen naar
een plantaardige lifestyle. Want Beleaf
smaakt goed en doet
goed. We plukken de
vruchten én noten
letterlijk dicht bij huis.
Daar komt geen extra
water voor irrigatie aan
te pas. Onze producten
zijn bovendien vrij van
lactose, gluten en soja.
En ook fijn: de verpakking is voor 100%
recyclebaar.
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Kühne Idee:
kleine moeite,
groots genieten!

Maak kennis met
La Molisana
volkorenpasta

Knapperig, gevarieerd en met een unieke
smaakkick. Onze cocktail cornichons zijn
bijzonder kleine, en vooral knapperige
augurkjes. Ze zijn ingelegd in een zoet-zure
opgiet met onder andere dille en uitjes. De
cornichons combineren heel goed met
hartige hapjes, zoals kaas, salami of
gekookte en rauwe ham. Maar ook los als
snack zijn de cornichons een delicatesse. En
bovenal een verantwoorde snack: zo van
het land, zonder conserveringsmiddelen en
weinig calorieën. Veel plezier bij het
ontdekken van één van onze Kühne-ideeën.

La Molisana is een modern pastamerk uit
het hart van Italië. In het thuisland is La
Molisana een van de grootste merken
binnen pasta en staat het al jaren op het
boodschappenlijstje van vele Italianen.
Het nieuwe Integrali (volkoren) assortiment van La Molisana is een echte Italiaanse beleving op basis van productkwaliteit,
maar zeker ook wat de smaak betreft. De
volkorenpasta’s hebben een heerlijke, iets
zoetere smaak.
Gemaakt van 100% Italiaanse tarwe, met
15% proteïne en bereid met een bronzen
mal zodat de saus zich goed aan de pasta
hecht. De pasta kleeft minder en blijft
tijdens het koken perfect al dente. Deze
volkorenpasta zit in een moderne en
hierdoor opvallende verpakking die tevens
100% recyclebaar is.
Voor meer informatie en mogelijkheden
neem contact op met Food United
Benelux BV. Tel: (0182) 76 75 22
info@foodunited.eu

Probeer de krokante
Chickenless
Schnitzel van
Meatless Farm
Speciaal voor de lente: Chickenless
Schnitzel van Meatless Farm. Deze schnitzel
is juicy, crispy, heeft een goede bite en is
supergemakkelijk te bereiden. Lekker op
een sandwich, in een wrap of als krokante
toevoeging in een salade, er zijn mogelijkheden genoeg!
Oh, en het allerbeste? De schnitzels zijn
volledig plantaardig! Gezonder, duurzamer
en diervriendelijk. En dat allemaal zonder
in te leveren op smaak en textuur. Niet
genoeg voor een Nobelprijs, maar het is een
goed begin.

Old Amsterdam
Belegen - Belegen
met Karakter

Paturain® Cuisine:
heerlijk voor in je
borrelhapjes

Old Amsterdam Belegen is gebaseerd op
de bekroonde, ambachtelijke receptuur van
Old Amsterdam Original, maar milder van
smaak dan je van Old Amsterdam gewend
bent. Door de gelaagde smaak, die zich uit
in pittige, ziltige en lichtzoete smaaktonen,
onderscheidt Old Amsterdam Belegen zich
van andere belegen kazen, die traditioneel
een wat vlakker smaakprofiel hebben.
Perfect voor een uitgebreide lunch of
tussen een tosti, en ook heerlijk om mee te
koken.

Paturain® is al 40 jaar hét bekende merk
van de vertrouwde smeuïge verse roomkaas
met knoflook en fijne kruiden uit de
Provence.
Paturain® wordt ook steeds vaker
gebruikt in de keuken. Paturain® Cuisine
wordt gemaakt op basis van room met de
intense en authentieke smaak van knoflook
en fijne kruiden. Het product is door deze
samenstelling uitstekend geschikt om mee
te koken. De romige textuur maakt het
mogelijk meerdere recepten te bereiden
met slechts één kuipje.
Paturain® Cuisine is beschikbaar in het
kaasschap van uw supermarkt.
Receptideeën voor een gezellige borrel en
meer kan je vinden op ilovecheese.nl !

Kijk voor recepten en inspiratie op:
www.oldamsterdam.nl/recepten.

Meer (w)eten? www.meatlessfarm.com/nl

Paturain®. Da’s pas fijn.

De producten van
Beleaf zijn nu te koop
bij Albert Heijn.

Tromp & Rueb azijn:
de basis voor ieder
gezond gerecht

Ontdek het nieuwe
fruitgemak: Servero
100% fruitmoesjes

Nieuw van
Tromp & Rueb:
Rode wijnazijn
met druivenmost. Rode
wijnazijn wordt
in veel gerechten gebruikt en
daarom hebben
we een mooie
rode wijnazijn
met druivenmost toegevoegd
aan ons assortiment. Een
bekende smaak,
maar als gewend
van Tromp &
Rueb net even
lekkerder door het toevoegen van druivenmost. Door de druivenmost heeft de rode
wijnazijn een zoetzure smaak, is meer in
balans én fruitiger.
Zo hebben we puur natuur een heerlijke
rode wijnazijn en is naast minder zout nu
ook minder suiker nodig om uw zelfgemaakte gerecht nog gezonder te maken.
Onze verpakking is weer dezelfde
herkenbare vorm van Tromp & Rueb, met
een inhoud van 375 ml én uiteraard
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal.
Tromp & Rueb rode wijnazijn met
druivenmost kost € 2,49 per flesje en is
onder meer verkrijgbaar bij Plus-supermarkt.

Servero lanceert een nieuwe fruitinnovatie in het appelmoes-schap. Want waarom
maken we eigenlijk alleen maar moes van
appels? Moes van verschillende soorten
fruit is net zo lekker! Servero 100% Fruitmoesjes zijn gemaakt van 100% fruit (moes
en stukjes) en verder niets. Dus niet alleen
zonder toegevoegde suikers, maar ook
zonder andere toevoegingen. Al het goede
van fruit in een handig kuipje. Ideaal om
aan tafel of tussendoor lekker gemakkelijk
met fruit te variëren. Zo lekker, daar
hebben we niets aan toe te voegen.
Kijk voor receptinspiratie op:
www.servero.nl/recepten.
Servero, natuurlijk de lekkerste!

Laat je verrassen
door de spread,
rasp en plak van
Simply-V
Simply-V lanceert deze maand een
volledig plantaardige spread, plak en rasp
op amandelbasis. De romige spread is
lekker op de boterham, als dip voor je
groentesnack of als basis voor je plantaardige Cheezecake. De rasp smelt perfect op
pizza en pasta. De plak doet het goed op je
burger, tosti of koud op de boterham. De
volledige Simply-V range is 100% plantaardig en vrij van lactose, soja en palmolie. Nu
te koop bij Coop, Crisp en Jumbo.

Waan je thuis in
een restaurant
met de
olijfolieschaaltjes
van Style de Vie
Met de stijlvolle olijfolieschaaltjes van
Style de Vie beleef je het borrelen thuis
alsof je luxe aan het dineren bent. Deze
decoratieve schaaltjes in mat wit keramiek
zijn bedoeld voor het dippen van stukjes
brood. De verschillende niveaus in de
schaaltjes kleuren de olie van licht naar
donker en maken ze een prachtige eyecatcher voor op de borreltafel. De olijfolieschaaltjes zijn beschikbaar in drie verschillende varianten. Alle producten zijn
verpakt in een luxe geschenkverpakking en
tevens geschikt voor de vaatwasser.
Kijk op www.styledevie.nl voor meer
informatie.

Saitaku ramen, dé
makkelijke & snelle
Japanse maaltijd

Tromp & Rueb azijn:
minder zout, meer
smaak

Saitaku inspireert steeds meer consumenten op een toegankelijke manier de Japanse
keuken te ontdekken. Met sushi en
pokébowls, en nu ook met ramen, dé
iconische noedelsoep uit Japan.
Ramen wordt veel gegeten in Japan, en is
ook in de Nederlandse horeca populair.
Thuis wil je ook gemakkelijk en snel van de
hartverwarmende smaak van ramen
genieten. Dus lanceert Saitaku 5 ramen
innovaties: een complete ramen kit, twee
soorten ramen noedels en twee heerlijke
soepen met hartige miso. Snel klaar, vol
rijke smaak, en met veel versvariatiemogelijkheden.
Het Japanse assortiment van Saitaku is
hiermee sterk uitgebreid voor nóg verdere
categoriegroei.

Nieuw van Tromp & Rueb: Witte wijnazijn met druivenmost. Witte wijnazijn
wordt in veel gerechten gebruikt en
daarom hebben we een mooie witte
wijnazijn met druivenmost toegevoegd aan
ons assortiment. Een bekende smaak, maar
als gewend van Tromp & Rueb net even
lekkerder door het toevoegen van druivenmost. Door de druivenmost heeft de witte
wijnazijn een zoetzure smaak, en meer in
balans én fruitiger.
Zo hebben we puur natuur een heerlijke
witte wijnazijn en is naast minder zout nu
ook minder suiker nodig om uw zelfgemaakte gerecht nog gezonder te maken.
Onze verpakking is weer dezelfde
herkenbare vorm van Tromp & Rueb, met
een inhoud van
375 ml én
uiteraard
gemaakt van
100% gerecycled
PET-materiaal.
Tromp & Rueb
witte wijnazijn
met druivenmost kost € 2,49
per flesje en is
onder meer
verkrijgbaar bij
Plus-supermarkt.

Toast - de basis
voor de borrelplank
Van der Meulen Melba Toast Sesam is de
perfecte basis voor iedere borrelplank. Door
ons unieke bakproces bakken we de toast
niet één maar twee keer, waardoor de toast
niet alleen ultradun en superknapperig is,
maar ook slechts 13 calorieën per toastje
bevat.
Daarnaast vraagt de huidige manier van
borrelen en de vraag naar gemak om
vernieuwend aanbod in het toastschap. Van
der Meulen levert nu ook ovenheerlijke en
knapperige one-bites Dippers, bereid met
een vleugje extra vierge olijfolie. Verkrijgbaar in twee smaakvariaties, Original en
Garlic.
www.meulenholland.nl

