Groente Smoothies Concept

Super snel en vers bereid
vanuit de diepvries!
Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de relatie tussen gezondheid en voeding.
Fresh Fruit Express speelt al enkele jaren in op deze trend met een uniek Fruit Smoothie Concept.
Op snelle en eenvoudige wijze maakt elke horeca ondernemer met diepvrieszakjes van diverse
Fruitcombinaties, Smoothie Basissap en een blender een heerlijke Fruit Smoothie van vers fruit.
Zie voor meer informatie www.freshfruitexpress.nl.
Wij constateren een groeiende vraag naar Groente Smoothies. Het is Fresh Fruit Express gelukt om
een echt smakelijk Groente Smoothie concept te ontwikkelen onder de naam Veggie Express. Drie
uitgebalanceerde groente combinaties in zakjes van 150 gram, aangevuld met 250 ml Fresh Fruit
Express Smoothie basissap vormen de basis van deze zeer smakelijke Veggie Groente Smoothies.

Waarom Veggie Express?
• Het bewijs dat groenten echt lekker kunnen
zijn
• Eenvoudig, snel en vers te bereiden vanuit
de diepvries
• Gaat niet snel schiften
• Vriendelijk geprijsd
• Lang houdbaar
• Speelt in op de toenemende vraag naar
gezonde producten
Artikelnr.
171410
171412
171414

• Logische aanvulling op het Fruit Smoothies
assortiment
• Uitgekiend assortiment met 3 verschillende
groente smaken
• Aantrekkelijke uitstraling door de kleuren
groen, geel en rood
• Ondersteund door promotiemateriaal met
een trendy uitstraling
Veggie Express

Inhoud per doos

orange veggie smoothie mix 24 x 150 gram
wortel – paprika
knolselderij - gember
green veggie smoothie mix 24 x 150 gram
spinazie – broccoli
pastinaak – appel
red veggie smoothie mix
24 x 150 gram
paprika – tomaat - wortel
pastinaak – rode biet

Artikelnr.

Fresh Fruit Express

Inhoud per doos

171248

Smoothie Basis Fruitsap

12 x 1 liter

Snel aan de slag
U heeft niet veel nodig om te starten met het Veggie
Groente Smoothies concept. Met een goede blender*,
Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap en de
3 Veggie Express groentemixen kunt u al starten.
*blenders verkrijgbaar via Fresh Fruit Express
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Bereidingswijze:
• Schenk 250 ml smoothie basis fruitsap in een professionele blender
• Schud daarna het bevroren Veggie zakje met 150 gram groentemix leeg in
de blender
• Blend het geheel gedurende ongeveer 35 seconden afhankelijk
van uw blender tot een groente smoothie
• Schenk de smoothie in een glas of in een disposable beker
van 400 ml en presenteer deze met een rietje van
minimaal 6 mm
• In de meeste blenders kun je maximaal 3 smoothies
tegelijk bereiden
Gebruik voor het beste resultaat de professionele geluidsarme
blenders van Waring of één van onze andere merken.
Deze blenders zijn al vanaf € 100,- excl. BTW alleen verkrijgbaar
via Fresh Fruit Express.
De 3 groente mixen van Veggie Express en het basis fruitsap van
Fresh Fruit Express zijn verkrijgbaar via uw horeca groothandel.
Voor bestellijsten en bereidingslijsten zie onze website.
Vraag gratis posters en tafelkaartjes aan bij Fresh Fruit Express
ter ondersteuning van dit unieke en verse Groente Smoothie concept.
www.freshfruitexpress.eu.
Voor meer informatie neem contact op met 0167-540400 (Nederland) of 02-4000898 (België)

