
Deze acties zijn NIET cumuleerbaar met andere Verstegen-acties.
Ces actions NE SONT PAS cumulables avec d'autres actions Verstegen.

FOODSERVICE
                                PROMOTIONELE ACTIES

Maand: MAART 2015

Leveringsperiode : 01/03/15 - 31/03/15

Art.	  nr. Inhoud Omschrijving	  
Advies	  verkoop	  

prijs	  
Promo

053074 900G 14.11	  € 7%

Ingrediëntendeclaratie	  :	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  GEEN

463002 2,5LT 38.14	  € 7%

Ingrediëntendeclaratie	  :	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  

058003 2,5KG 45.48	  € 10%

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ①

428307 3x1LT 21.43	  € *10%

Ingrediëntendeclaratie	  	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ⑦⑥①⑨	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Bevat	  MSG

475002 8X18st 54.22	  € 10%

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ①

412102 2,5LT 18.52	  € 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  +	  1	  GRATIS	  

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  GEEN

*	  +	  TPK	  10%

Pure	  als	  uitgangspunt
Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  producten	  streven	  wij	  altijd	  naar	  zo	  puur	  mogelijke	  grondstoffen	  en	  samenstellingen.	  Maar	  soms	  is	  het	  gebruik
vah	  declarabele	  allergenen	  nodig	  om	  de	  juiste	  smaak	  te	  verkrijgen.	  Welke	  producten	  dat	  zijn?	  Dat	  maken	  we	  graag	  voor	  u	  inzichtelijk.	  Elk
nummer	  in	  de	  table	  correspondeert	  met	  een	  allergeen.	  Staat	  er	  bij	  een	  product	  het	  Pure-‐logo?	  Dan	  is	  het	  100%	  Pure:	  geen	  declarabele	  
allergenen,	  MSG-‐vrij,	  vrij	  van	  fosfaten	  en	  laag	  zoutgehalte.
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  
①Glutenbevattende	  granen	  -‐	  ②Schaaldieren	  -‐	  ③Eieren	  -‐	  ④Vis	  -‐	  ⑤Pinda's	  -‐	  ⑥Soja	  -‐	  ⑦Melk	  (incl.	  lactose)
⑧Noten	  -‐	  ⑨Selderij	  -‐	  ⑩Mosterd	  -‐	  ⑪Sesamzaad	  -‐	  ⑫Zwaveldioxide	  en	  sulfiet	  -‐	  ⑬Lupine	  -‐	  ⑭Weekdieren
#	  Bevat	  fosfaat *	  Bevat	  MSG

Heerlijke	  pittige,	  volle	  romige	  pepersaus	  waarin	  Verstegen	  alleen	  de	  beste	  peper	  verwerkt.	  TOEPASSINGEN:	  in	  combinatie	  met	  alle	  vleessoorten	  en	  groene	  
groenten,	  maar	  ook	  koud	  te	  verwerken	  in	  salades.	  Eventueel	  af	  te	  werken	  met	  vriesgedroogde	  peperkorrels.	  

Een	  gele	  marinade	  met	  als	  belangrijkste	  ingrediënten	  kerrie	  en	  een	  vleugje	  kokos.	  TOEPASSINGEN:	  gevogelte,	  wok,	  oosterse	  gerechten,	  brochettes,…

Uitgebalanceerde	  kruidenmix	  met	  pittig	  karakter	  voor	  het	  maken	  van	  een	  smaakvolle	  stoofschotel.

Warm	  Up	  Pepersaus

Wraps

In	  gasverpakking	  verpakte	  "wraps"	  pannekoeken

Jus	  kant	  &	  klaar

Kruidenmix	  voor	  cajun	  met	  zout

World	  Grill	  Indian	  Mystery	  PURE

Kant	  en	  klare	  kruidenmix	  met	  de	  kenmerkende	  Amerikaanse	  smaak	  van	  de	  Mississipistreek

Kruidenmix	  voor	  stoofvlees	  met	  zout

Kant	  &	  Klare	  lichtgebonden	  vleesjus.	  Heerlijk	  bij	  huisgemaakte	  gehaktballen,	  stoofgerechten,	  	  stamppotten	  of	  over	  de	  aardappelen.	  Ideaal	  voor	  verwerking	  in	  
diverse	  gerechten.



Deze acties zijn NIET cumuleerbaar met andere Verstegen-acties.
Ces actions NE SONT PAS cumulables avec d'autres actions Verstegen.

FOODSERVICE
                                PROMOTIONELE ACTIES

Maand: MAART 2015

Leveringsperiode : 01/03/15 - 31/03/15

Art.	  nr. Inhoud Omschrijving	  
Advies	  verkoop	  

prijs	  
Promo

Advies	  
verkoopprijs/

stuk	  bij	  
promo

053074 900G 14.11	  € 7% 13.12	  €

Ingrediëntendeclaratie	  :	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  GEEN

463002 2,5LT 38.14	  € 7% 35.47	  €

Ingrediëntendeclaratie	  :	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  

058003 2,5KG 45.48	  € 10% 40.93	  €

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ①

428307 3x1LT 21.43	  € *10% 19.29	  €

Ingrediëntendeclaratie	  	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ⑦⑥①⑨	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Bevat	  MSG

475002 8X18st 54.22	  € 10% 48.80	  €

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ①

412102 2,5LT 18.52	  € 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  +	  1	  GRATIS	  

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  GEEN

*	  +	  TPK	  10%

Pure	  als	  uitgangspunt
Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  producten	  streven	  wij	  altijd	  naar	  zo	  puur	  mogelijke	  grondstoffen	  en	  samenstellingen.	  Maar	  soms	  is	  het	  gebruik
vah	  declarabele	  allergenen	  nodig	  om	  de	  juiste	  smaak	  te	  verkrijgen.	  Welke	  producten	  dat	  zijn?	  Dat	  maken	  we	  graag	  voor	  u	  inzichtelijk.	  Elk
nummer	  in	  de	  table	  correspondeert	  met	  een	  allergeen.	  Staat	  er	  bij	  een	  product	  het	  Pure-‐logo?	  Dan	  is	  het	  100%	  Pure:	  geen	  declarabele	  
allergenen,	  MSG-‐vrij,	  vrij	  van	  fosfaten	  en	  laag	  zoutgehalte.
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  
①Glutenbevattende	  granen	  -‐	  ②Schaaldieren	  -‐	  ③Eieren	  -‐	  ④Vis	  -‐	  ⑤Pinda's	  -‐	  ⑥Soja	  -‐	  ⑦Melk	  (incl.	  lactose)
⑧Noten	  -‐	  ⑨Selderij	  -‐	  ⑩Mosterd	  -‐	  ⑪Sesamzaad	  -‐	  ⑫Zwaveldioxide	  en	  sulfiet	  -‐	  ⑬Lupine	  -‐	  ⑭Weekdieren
#	  Bevat	  fosfaat *	  Bevat	  MSG

Heerlijke	  pittige,	  volle	  romige	  pepersaus	  waarin	  Verstegen	  alleen	  de	  beste	  peper	  verwerkt.	  TOEPASSINGEN:	  in	  combinatie	  met	  alle	  vleessoorten	  en	  groene	  
groenten,	  maar	  ook	  koud	  te	  verwerken	  in	  salades.	  Eventueel	  af	  te	  werken	  met	  vriesgedroogde	  peperkorrels.	  

Een	  gele	  marinade	  met	  als	  belangrijkste	  ingrediënten	  kerrie	  en	  een	  vleugje	  kokos.	  TOEPASSINGEN:	  gevogelte,	  wok,	  oosterse	  gerechten,	  brochettes,…

Uitgebalanceerde	  kruidenmix	  met	  pittig	  karakter	  voor	  het	  maken	  van	  een	  smaakvolle	  stoofschotel.

Warm	  Up	  Pepersaus

Wraps

In	  gasverpakking	  verpakte	  "wraps"	  pannekoeken

Jus	  kant	  &	  klaar

Kruidenmix	  voor	  cajun	  met	  zout

World	  Grill	  Indian	  Mystery	  PURE

Kant	  en	  klare	  kruidenmix	  met	  de	  kenmerkende	  Amerikaanse	  smaak	  van	  de	  Mississipistreek

Kruidenmix	  voor	  stoofvlees	  met	  zout

Kant	  &	  Klare	  lichtgebonden	  vleesjus.	  Heerlijk	  bij	  huisgemaakte	  gehaktballen,	  stoofgerechten,	  	  stamppotten	  of	  over	  de	  aardappelen.	  Ideaal	  voor	  verwerking	  in	  
diverse	  gerechten.


