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

FOODSERVICE
                                PROMOTIONELE ACTIES

Maand: MEI 2015

Leveringsperiode : 01/05/15 - 30/05/15

Art.	  nr. Inhoud Omschrijving	  
Advies	  verkoop	  

prijs	  
Promo

Advies	  
verkoopprijs
/stuk	  bij	  
promo

582974 300g 6.58	  € 7% 6.12	  €

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

080674 675g 18.68	  € 7% 17.37	  €

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

020174 530g 11.49	  € 7% 10.69	  €

Ingrediëntendeclaratie	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ⑨⑩

131702 2,5lt 16.85	  € 10% 15.17	  €

Ingrediëntendeclaratie	  	   http://www.verstegen.nl/nl/professionals
DECLARABELE	  ALLERGENEN	  -‐-‐>	  ①⑥⑩

112606 2,7lt 23.62	  € 7% 21.97	  €

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

077774 45g 21.67	  € 10% 19.50	  €

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

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

Spicemix	  del	  mondo	  mediterranee	  PURE

Knoflook	  granulaat	  

Frans	  -‐	  Typisch	  frans	  méditerrane	  smaak,	  met	  rozemarijn,	  basilicum,	  oregano	  en	  lavendel	  (!)	  als	  smaakmakers.	  Toepassingen:	  salades	  met	  geitenkaas,	  
dressings,	  lamsvlees,	  kruidenboter,…

Kerriepoeder	  sg	  Madras

Donkergroen	  kruid	  met	  een	  frisse	  aromatische	  smaak,	  bekend	  uit	  de	  mediterrane	  keuken.	  	  

Een	  rood/bruin	  gekleurde,	  transparante	  marinade	  met	  volle	  krachtige	  smaak.	  	  Ideaal	  voor	  spare-‐ribs,	  
varkensvlees	  en	  lamsvlees

	  Knoflookgranulaat	  is	  van	  structuur	  fijner	  dan	  gekibbelde	  knoflook	  maar	  grover	  dan	  poeder.	  

De	  herkomst	  van	  kerrie	  ligt	  in	  India.	  Kerrie	  is	  geen	  specerij	  maar	  een	  mengsel	  van	  specerijen.	  In	  India	  kent	  iedere	  familie	  haar	  eigen	  samenstelling.	  
Verstegen	  heeft	  voor	  deze	  authentiek	  Indiase	  melange	  vanzelfsprekend	  de	  allerbeste	  specerijen	  gebruikt.	  Kerrie	  kent	  een	  veelzijdigheid	  aan	  toepassingen	  
waaronder	  vlees,	  vis,	  gevogelte,	  maaltijden	  en	  Oosterse	  gerechten.

Marinade	  sparerib

Bombay	  currysaus	  

Kant-‐en-‐klare	  saus	  met	  een	  authentieke	  Indiase	  curry	  smaak.

Basilicum	  heel	  vriesgedroogd


