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PRODUCT producent leverancier prijs/eenheid
verpakkingsvorm 

en hoeveelheid
houdbaarheid ingrediënten voedingswaarde uitzicht textuur geur smaak

PRODUCT
Standaard of 

lokaal

Wolkenhoeve, 

Hoeve De Ploeg, 

…

DistriKempen, 

Delidis, …

vers, gekoeld, 

diepvries

gesneden, 

gestoomd, 

geschild, …

werklast bereidingstijd opmerkingen

Zwarte pensen standaard Debruycker Delidis €6,14/kg gekoeld
ongebakken - vooraf 

gekookt
vacuüm - 10x120g

5 dagen na levering bij 

< °4C

spek, varkensbloed, 

ajuin, zout, brood, 

kruiden, 

smaakversterker: 

E621, 

conserveermiddel: 

E250, E262

Energie/100g: 376kcal; 

Ei: 16,4g; KH: 2n7 g; 

Vet: 33,3g

Donkere kleur. Pensen 

met allemaal 

verschillende vormen 

en lengte

/// ///

Best wel lekkere 

smaak. Lichte zoute 

smaak

lokaal Wolkenhoeve DistriKempen

€ 9,24/kg (per 5 stuks)

€ 9,00/kg (per 20 

stuks)

gekoeld
ongebakken - vooraf 

gekookt

vacuüm - 5x160g - 

20x160g

ongeopend < °4C 

3 weken

varkensvlees, 

varkensorganen, 

varkensbloed, tarwe, 

rogge, kruiden en zout

Mooie donker van 

kleur. Alle pensen zijn 

ook ongeveer van 

dezelfde grote (+/- 

15cm)

Harder qua structuur in 

vergelijking met de 

oude variant

///

Smaakvoller. Meer 

gekruid. Uitgesproken 

muskaatnootsmaak

zelfde als 

standaardproduct

zelfde als 

standaardproduct

worsten worden 

ontvliest voor 

bereiding = zelfde 

behandeling als 

standaardproduct

rundsstoofvlees standaard Debruycker Delidis € 9,69/kg gekoeld
rauw, gesneden in 

blokjes
vacuüm - 5 kg

5 dagen na levering bij 

< °4C
100% rundsvlees

Energie/100g: 279kcal; 

Ei: 31g; Vet: 17g

verpakking openen 

1uur voor gebruik en 

koel bewaren

lokaal Ceursters Danny DistriKempen €10,59/ kg gekoeld
rauw, gesneden in 

blokjes
vacuum getrokken, 1 kg

100% Blonde 

Aquitiene

mooi van kleur , bloed 

is nog rood (duidt op 

vers verpakt vlees)

lichtjes geaderd
zelfde als 

standaardproduct

zelfde als 

standaardproduct

aangebakken in 

braadslee en nadien 

verder gegaard in 

zelfde braadslee

kalfsfricasé standaard Debruycker Delidis €12,76/kg gekoeld
rauw, gesneden in 

blokjes
vacuüm - 5 kg

5 dagen na levering bij 

< °4C
100% kalfsvlees

Energie/100g: 171kcal; 

Ei: 20g; Vet: 10,1g

verpakking openen 

1uur voor gebruik en 

koel bewaren

lokaal Wolkenhoeve DistriKempen €7,28/kg gekoeld
rauw, gesneden in 

blokjes
vacuüm getrokken, 1 kg

zelfde als 

standaardproduct

zelfde als 

standaardproduct

aangebakken in 

braadslee en nadien 

verder gegaard in 

zelfde braadslee

lokaal Ceursters Danny DistriKempen €20,59/ kg gekoeld
rauw, gesneden in 

blokjes
vacuüm getrokken, 1 kg

zelfde als 

standaardproduct

zelfde als 

standaardproduct

aangebakken in 

braadslee en nadien 

verder gegaard in 

zelfde braadslee

gehaktballetjes standaard Java Java €15,25/kg diepvries voorgekookt 5kg zie verpakking

varkensvlees (62,5%), 

water, brood 

(tarwebloem (incl 

gluten), soja, zout, 

gist), kippeneiwit, soja-

eiwit, zout, suiker, 

specerijen, 

stablisatoren E450-

E452, 

smaakversterker: 

Energie/100g-100ml 

product: 1121kcal; Vet: 

18,4g; VV: 6,9g; KH: 

8,9g; Suikers: 0,3g; Ei: 

15,5g; vezels: 0,1g; 

zout:1,5g

bakken in braadslee

lokaal Wolkenhoeve DistriKempen €9,08/ kg gekoeld
zelfde als 

standaardproduct

zelfde als 

standaardproduct
bakken in braadslee

volle melk standaard Everyday Solicious € 0,660/liter niet gekoeld UHT brik van 1 liter
min. 30 dagen bij 

levering
100% volle melk

Energie per 100ml: 

66kcal; Vet: 3,6g; VV: 

2,5g; KH: 4,9g; 

Suikers: 4,9g; Ei: 3,4g; 

zout:0,13g

lokaal De Ploeg DistriKempen  € 1,05/ liter gekoeld gepasteuriseerd plastiek fles van 1 liter verse koemelk

halfvolle melk standaard Inza Solicious €0,777/l niet gekoeld UHT petfles met schroefdop
min. 30 dagen bij 

levering
halfvolle melk

Energie per 100ml: 

47kcal; Vet: 1,55g; VV: 

1g; KH: 4,9g; Suikers: 

4,9g; Ei: 3,2g; 

zout:0,12g

standaard Arla
(€5,996/10l)

€0,5996/l
niet gekoeld UHT bag in box van 10 liter 120 dagen melk met 1,5%vet

Energie per 100ml: 

48kcal; Vet: 1,5g; VV: 

1,1g; KH: 5g; Suikers: 

5g; Ei: 3,5g; zout:0,13g

rauwe geitenmelk /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

lokaal
Kempens 

geitenboerderij Polle
DistriKempen € 1.46/ liter gekoeld

verse rauwe melk, niet 

gepasteuriseerd
plastiek fles van 1 liter

ongeopend < °4C 

4 dagen
rauwe geitenmelk

Energie: 84kcal; Ei: 

3,4g; Vet: 3,5g; VV: 

2,5g; EOV: 0,8g; MOV: 

0,1g; 0,1: Omega6:: 

0,1g; omega3: 0g; 

Transvet: 0,1g; Chol: 

37mg; KH: 4g; Suikers: 

1,8g; Zetmeel: 2,2g

De melk is iets witter 

van kleur ivm gewone 

koemelk. Dit komt 

omdat deze melk geen 

behandelingen heeft 

doorstaan.

De textuur is te 

vergelijken met 

gewone melk

De melk heeft een 

uitgesproken geur van 

geiten. De geur van de 

melk is dezelfde geur 

als in een geitenstal.

De melk smaakt naar 

de geur. Een 

uitgesproken 

geitensmaak die zeker 

en vast te 

onderscheiden is van 

koemelk. Als de melk 

verwerkt is in 

gerechten is deze 

smaak minder terug te 

vinden. Als men niet 

weet dat er geitenmelk 

is gebruikt ipv koemelk 

zal men dit er niet uit 

kunnen halen.

extra tijd voorzien om 

te koken voor gebruik

Aangezien deze melk 

ongepasteuriseerd is, 

is het belangrijk dat 

deze melk voor 

verdere bereiding zal 

moeten worden 

gekookt.

beperkte 

houdbaarheid want 

niet gepasteuriseerd

geitenkaas met 

spekjes
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

lokaal
Kempens 

geitenboerderij Polle
DistriKempen

€ 1,20 / stuk (60g)

€ 1,68 / stuk (90g)
gekoeld vers en ongebakken 

vacuum verpakt, 4 

verschillende 

aanbiedingsvormen 

(60g, per 2 of per 8 

verpakt  - 90g, per 2 of 

per 6 verpakt)

4 weken

gepasteuriseerde 

geitenmelk, gerookt 

spek, zout, zuursel en 

stremsel

mooi van kleur, geen 

verkleuring van het 

spek, zeer weinig 

vocht in de verpakking

mooi rond van vorm, 

spek omsluit de kaas 

volledig - na bakken 

smeuige kaas en 

krokant spek

geur van gerookt spek

zout van smaak, 

smeuig met duidelijk 

maar zachte smaak 

van geitenkaas - 

typische smaak van 

gerookt spek komt 

verpakkingen openen 

en per stuk op 

bakplaat leggen

5 min op 280° C zodat 

kaas in het spek blijft 

en spek krokant 

gebakken wordt

te lage t° geeft kaas 

die uitloopt en weinig 

krokant spek wegens 

langere bereidingstijd

magere yoghurt standaard De Polder Solicious €1,46/liter gekoeld 5liter emmers 14 dagen Yoghurt van volle melk

Energie: 49kcal; Ei: 

4,4g; Vet: 0,9g; VV: 

0,6g; EOV: 0,1g; MOV: 

00g; Chol: 1mg; KH: 

6,1g; Suiker: 6,1g; 

Zetmeel: 0g

lokaal De Ploeg DistriKempen
(€ 1,6/ 0,5liter) 

€3,20/ liter 
gekoeld plastiek pot van 0,5 liter 14 dagen

yoghurt van magere 

melk
mooi wit van kleur vloeibaar licht zuur yoghurtgeur fris-zurige smaak

zelfde als standaard 

product

zelfde als 

standaardproduct

aanbiedingsvorm praktisch organisatorische impakt

omschrijving geldt voor vers basisproduct tenzij anders vermeld
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roomijs vanille standaard Java
(€8,27/5l)

€1,654/l

diepvries (bewaren bij -

18°C)
5 liter zie verpakking

magere melk- en 

melkbestanddelen, 

invertsuikerstroop, 

boterconcentraat, 

glucosestroop, suiker, 

emulgator: E471, 

stabilisatoren: E410, 

412, vanille aroma, 

kleurstof: E160a

Energie/110g-100ml: 

198kcal; Vet: 8,6g; VV: 

5,7g; KH: 27g; Suiker: 

24,1g; Ei: 3,3g; Zout: 

0,21g 

lokaal De Zwaluwhoeve DistriKempen
(€18/5 liter) 

€4,50/ liter
diepvries

verpakt in plastiek doos - 

1 liter, 2,5 liter en 5 liter

gebruikt voor 

milkshake

°t bij levering exact -

15°C (is kritische 

boter standaard Fama Solicious
(€8,1998/2,5kg)

€3,28/kg
gekoeld 3,27992 2,5kg zie verpakking

Melk, bewaarmiddelen, 

kleurstoffen

Energie: 744kcal; Ei: 

0,6g; Vet: 82,1g; 

VV:49,8;g; Transvet: 

3,2g; KH: 0,6

lokaal De Ploeg DistriKempen € 2,16/250g - €6,38/kg gekoeld
verpakt in boterpapier

250 gr en 1 kg
3 weken rauwe melk

zeer lichtgele kleur, 

zichtbare structuur van 

verse boter

van nature een zachte 

structuur, goed 

smeerbaar

geur van verse boter, 

geen artificiële geur
zacht en romig

zelfde als standaard 

product

zelfde als standaard 

product

laat duidelijk z'n smaak 

achter in een bereiding 

(vb champignons 

gebakken in deze 

boter smaakt lekkerder 

dan dezelfde 

champignons 

gebakken in standaard 

appelmoes standaard Nolico Java
(€3,8136/2,5kg)

€1,5254/kg
niet gekoeld bereid (met stukken) blik- 2,550 kg zie verpakking

appelen (94%), suiker, 

glucosefructosestroop, 

antioxidant: 

ascorbinezuur, 

voedingszuur: 

citroenzuur

Energie/100mg-100 

ml: 297kcal; Vet: 0,1g; 

VV: 0g; KH: 16g; 

Suikers: 16g; Ei: 0,3g, 

Zout: 0,012g

lokaal Appelen Roes DistriKempen €3,63 / 5kg vers en gekoeld onbewerkt in plastiek zak - 5 kg 3 weken in koeling verse appelen

Energie: 47kcal; Ei: 

0,2g; vet: 0g; KH: 

11,5g; suikers: 11,5g

ongelijk van vorm en 

grootte, vers, rood-

groen gekleurde schil, 

wit-geel gekleurd 

vruchtvlees

hard en knappering frisse appelgeur

smaak van verse 

appel, zoet met 

lichtzure bijsmaak

extra tijd nodig om te 

schillen 

ongeveer 30 minuten 

zonder 

voorbereidingstijd

traag laten sudderen

appelsap standaard Varesa Solicious €0,915/l niet gekoeld
verwerkt en 

gepasteuriseerd
1,5l ongeopend: 1 jaar

water, 

appelconcentraat, 

suikers

100% natuurlijk: 

Energie: 43kcal; Ei: 

0,1g; Vet: 0,1g; VV: 

0,1g; KH: 10,2g; 

Suikers: 9,7g; Zetmeel: 

0,5g

Geel, helder sap. Dit 

sap wordt gemaakt uit 

appelsapconcentraat 

aangelengd met water 

en kleurstoffen.

Zeer vloeibaar sap
Industriële 

appelsapgeur

Zeer zoet en weinig 

echte appelsmaak

lokaal Appelen Roes DistriKempen 

box € 8,56/5 liter - € 

5,97/3liter

fles € 1,66/liter - € 

0,57/0,2liter

niet gekoeld vers, gepasteuriseerd

vacuumzak in 

kartonnen doos met 

tapkraantje: 3 of 5 liter

glazen flessen: 0,2 en 1 

liter

ongeopend: 1 jaar

geopend: 2 maanden 

in de koeling

3 soorten appels 

(Elstar, Jonagold en 

Jonagored)

Energie: 44kcal; Ei: 0g; 

Vet: 0g; KH: 12g

Donkergeel, 

troebelsap. Dit sap is 

gemaakt uit 100% sap 

van appel. 

Een iets dikker 

consistentie
Appelgeur

Fris zoetzure smaak 

met een verse 

appelsmaak

zelf geopend in de 

koeling nog lang 

houdbaar - tapsysteem 

is handig

aardbeien standaard Hoogstraten Delidis € 3,60/0,5kg gekoeld onbewerkt
bakjes van 500 gr - per 

6 of 12 bakjes
max 3 dagen in koeling verse aardbeien

Energie: 27kcal; Ei: 

0,7g; Vet: 0g; KH: 

5,2g; Suikers:4,7g; 

zetmeel: 0,5g

Lichte rode kleur. 

Binnenkant niet 

volledig rood. 

Regelmatig ook nog 

een groene toets terug 

te vinden

Aardbeien hebben een 

zoete aardbei smaak. 

Af en toe een 

waterachtige smaak 

terug te vinden in de 

aardbeien.

lokaal Claase DistriKempen

variabel gedurende het 

seizoen - ongeveer 

€3,5/0,5 kg 

gekoeld onbewerkt
bakjes van 500 gr - per 

6 of 12 bakjes
max 3 dagen in koeling verse aardbeien

Volle rode kleur. Ook 

de binnenkant is mooi 

rood van kleur.

Mooi van textuur. Hard 

met een goei beet
Zoete aardbei geur

Vollere, zoeter smaak. 

Dit zal waarschijnlijk te 

wijten zijn dat deze 

variant later geplukt 

wordt en zo langer aan 

de plant kan rijpen

zelfde als basisproduct 

(snijden en kroontjes 

verwijderen)

zelfde als basisproduct

De prijs is 

vergelijkbaar met 

aardbeien uit 

Hoogstraten. Hoewel 

er in deze doosjes 

minder aardbeien 

zitten die moeten 

worden weggegooid is 

het voordeliger deze 

geschilde 

aardappelen
standaard Remo Delidis €0,8/kg gekoeld 

gewassen, geschild en 

voorgestoomd

vacuüm verpakt in 

plastiek zak - 5 kg
5 dagen in de koeling 100% aardappelen

Energie: 58kcal; Ei: 

1,9g; Vet: 0,1g; MOV: 

0,1g; KH: 12,1g; 

Suikers: 1,5g; Zetmeel: 

10,6g

Licht gele aardappelen 

met poreus uitzicht. 

Meerdere aardappelen 

hebben ogen, zwarte 

plekken of andere 

beschadigingen. Als 

de aardappelen 

gespoeld worden in 

water komt er zeer 

veel zetmeel uit de 

De aardappelen zijn al 

zeer zacht aan de 

buitenkant. Dit doordat 

ze al bewerkt zijn met 

hitte.

Als de zak wordt 

geopend komt er een 

specifieke geur naar 

boven, gelinkt aan de 

chemische 

behandeling bij de 

verwerking

DE aardappelen 

smaken niet echt naar 

aardappel . Ze hebben 

een waterachtige 

smaak.

gebruiksklaar

45 min in de combi-

steamer (ondanks 

voorstomen)

lokaal Franken Agro DistriKempen 
€ 1,04/1 kg - € 3,55/ 

5kg - € 7,10/ 10kg
gekoeld gewassen en geschild

vacuum in plastiek zak

1 kg - 5 kg - 10 kg
1 week 100% aardappelen

Donker gele 

aardappelen met een 

mooie harde 

buitenkant. Ook hier 

zijn aardappelen met 

fouten in maar een 

kleiner aantal.

Stevige aardappelen 

Als de zak wordt 

geopend komt er de 

geur van vers 

geschilde aardappelen 

uit.

Smaak van verse 

aardappelen
zelfde als basisproduct  

45 min stomen zoals 

de andere 

aardappelen

frieten standaard Bravi Delidis € 1,24/kg diepvries voorgebakken 5 kg 3 maanden 100% aardappelen

Energie: 138kcal; Ei: 

2,3g; Vet: 4g; VV: 

2,7g; KH: 22,0g; 

Zetmeel: 22,0g

Licht bruingele frieten 

met een vettig uitzicht

Taaie korst die zeer dik 

is. Aan de binnenkant 

nog weinig aardappel 

te vinden omdat de 

wand zo dik en taai is

De frieten worden voor 

gebakken op 150 

graden en nadien 

afgebakken op 180 

graden. De frieten 

hebben een harde, 

taaie korst na het 

bakken. Ze hebben 

weinig smaak en 

proeven niet naar 

aardappel

In principe zijn deze al 

voorgebakken maar 

we bakken ze toch nog 

eens voor. Nadien kort 

afbakken op 180 

graden

lokaal Franken Agro DistriKempen

 (€ 1,56/1,5 kg - € 

3,55/5 kg - € 6,79/10 

kg) 

€ 0,71/kg

gekoeld
gewassen, geschild en 

gesneden

vacuum verpakt in 

plastiek zak

1,5kg - 5kg - 10 kg

1 week - rauwe 

aardappel enkel 

invriezen na 

voorbakken

100% aardappelen

Energie: 94kcal; Ei: 4g; 

Vet: 0g; KH: 18g; 

Suikers: 1g; zetmeel: 

17g

Grote, lange frieten 

met een lichtgele kleur
knapperig, hard 

Geur van vers 

gesneden 

aardappelen

De frieten worden voor 

gebakken op 150 

graden en nadien 

afgebakken op 180 

graden. De frieten 

hebben een goede 

smaak. Lekker 

knapperig. De smaak 

van aardappel is 

duidelijk aanwezig

zelfde als 

basisproductt

Dit zijn verse frieten 

dus moeten iets langer 

worden voorgebakken. 

Na enkele minuten 

voorbakken op 150 

graden laten rusten. 

Nadien op 180 graden 

afbakken.

Mooi, knapperig, 

goudgeel korstje met 

binnenin een mooie 

friet met een lekkere 

aardappelsmaak



Bijlage 03

wortelen standaard Ardo/ pinguin Solicious €0,507/ kg diepvries gesneden 2,5kg 3 maanden 100% wortelen

Energie: 35Kcal; Ei: 

0,4g; Vet: 0g; KH: 

6,7g; Suikers: 6,5g; 

Zetmeel: 0,2g

licht oranje
na bewerking: 

elastisch en taai

weinig herkenbare 

geur (diepgevroren)

waterachtig zonder 

wortelsmaak
diepgevroren verwerkt voorgestoomd en verwerkt

lokaal Franken Agro DistriKempen €1,56 / kg gekoeld
gewassen en 

gesneden in blokjes

in plastiek zak, geseald

500 gr en 1 kg

4 dagen in koeling 

indien ingevroren 

binnen 2 dagen na 

aankoop = 7 maanden 

houdbaar in 

diepvriezer bij max -

100% wortelen

Energie: 34kcal; EI: 

0,4g; Vet; 0g; KH: 

6,7g; Suikers: 6,5g; 

Zetmeel: 0,2g

mooi helder oranje van 

kleur, lichtjes 

uitgedroogde randjes, 

tussen blokjes veel 

klein snijsel, geen 

vocht in de verpakking

na bewerking: niet taai, 

mooi veerkrachtig

ruikt naar vers 

gesneden wortelen

duidelijk herkenbare 

en zoete wortelsmaak

zelfde als basisproduct 

(vers gebruikt)
zelfde als basisproduct

groene selder standaard Ardo Java €2,810/ 2,5kg vers Gesneden 2,5kg zie verpakking 100% selder

lokaal Franken Agro DistriKempen €1,13/ 500 gr - €1,56/kggekoeld
gewassen en redelijk 

fijn gesneden

in plastiek zak, geseald

500 gr en 1 kg

4 dagen in koeling 

indien ingevroren 

binnen 2 dagen na 

aankoop = 7 maanden 

houdbaar in 

diepvriezer bij max -

100% selder

Energie: 36kcal; Ei: 

0,7g; Vet: 0g; KH: 

7,6g; Suikers: 7,4g; 

Zetmeel: 0,2g

mooi helder van kleur, 

lichtjes uitgedroogde 

randje, geen vocht in 

verpakking

knapperig en stevig
ruikt naar vers 

gesneden selder

fris en typische 

seldersmaak
normale werklast normale bereidingstijd

nieuw ingrediënt in de 

keuken, eerder 

gebruikte selder kwam 

uit blik en was te 

vezelig

uien standaard Ardo/ pinguin Solicious €0,748/kg diepvries Gesneden 2,5kg 3 maanden 100% uien

lokaal Franken Agro DistriKempen
(€1,13/ 500 gr) 

€2,26/ kg
gekoeld

gewassen en fijn 

gesneden

in plastiek zak, geseald 

per 500 gr

ook verkrijgbaar in 

ringen per 500 gr en 

1kg

4 dagen in koeling 

indien ingevroren 

binnen 2 dagen na 

aankoop = 7 maanden 

houdbaar in 

diepvriezer bij max -

100% uien

Energie: 18kcal; EI: 

1,5g; Vet: 0g; KH: 

1,5g; Suikers: 1,3g; 

Zetmeel: 0,2g

mooi glazig en wit van 

kleur, geen vuil, mooi 

vochtig zonder extra 

water in de verpakking

knappering en stevig
sterke geur - typische 

geur van ajuinen

zachte smaak met 

pittige toets

stoofprei standaard Ardo/ pinguin Solicious €0,723/kg diepvries
gewassen en grof 

gesneden
2,5kg 3 maanden 100% prei

Energie: 22kcal; Ei: 

1,3g; Vet: 0g; KH: 

3,1g; Suikers: 3,1g

lokaal Franken Agro DistriKempen €2,38/ kg gekoeld
gewassen en grof 

gesneden

in plastiek zak, geseald 

per 500 gr

ook verkrijgbaar in 

ringen per 500 gr en 

1kg

4 dagen in koeling 

indien ingevroren 

binnen 2 dagen na 

aankoop = 7 maanden 

houdbaar in 

diepvriezer bij max -

18°C

100% prei

Energie: 45kcal; EI: 1g; 

Vet: 0g; KH: 8,8g; 

Suikers: 8,6g; Zetmeel: 

0,2g

mooi fris van kleur, 

donkergroen deel van 

de stengel is niet 

aanwezig, niet 

uitgedroogd, enkel 

vocht van prei in de 

verpakking

grof gesneden

weinig geur, zeker 

geen overheersende 

preigeur

zachte smaak, minder 

uitgesproken pittig 

preitoets

enkel gebruikt om te 

vergelijken met 

standaardproduct

sla standaard Allgro Java
(€2,490/ 500g)

€4,98/kg
gekoeld onbewerkt

verpakt in plastiek foliet - 

500 gr
1 week in koeling 100% ijsbergsla

plastiekfolie 

verwijderen, wassen 

en versnijden

ijsbergsla is standaard 

aanwezig in de keuken

lokaal Franken Agro DistriKempen
(€ 1,38/150 gram)

€9,19/kg
gekoeld

gewassen en 

klaargemaakt voor 

gebruik

in  plastiek zak, geseald 

per 150 gr
4 dagen in koeling  

40% kropsla, 20% 

rode frisee, 20% 

groene frisee, 20% 

rucola

Energie: 12kcal; EI: 

1,2g; Vet: 0g; KH: 

0,8g; Zetmeel: 0,8g

mooi fris van kleur, 

geen verwelkte randen 

of slechte stukken

krokant

bij openen: eerst een 

typische geur van sla 

uit een pakje, nadien 

komt frissere slageur 

naar boven

fris, krokant en verse 

smaak

gebruiksklaar na 

openen van 

verpakking

idem als tandaard

opmerking: alle prijzen zijn ex BTW tenzij anders vermeld


