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Consumentenverpakking:
De producten van ff anders (vers) worden aangeboden in een consumentenverpakking.
Deze zijn vacuüm verpakt en houdbaar tussen de 12 en 20 dagen. De verpakking is voorzien
van een sleeve met etiket. Ideaal voor in een presentatiemeubel of voor in de toonbank!
Code

Artikel / Omschrijving

Eenheid

605600

ff anders Hamburger

2x 80 gr.

De Hamburger is één van de klassiekers uit ons assortiment.
Een smakelijk product dat goed past bij de dagelijkse warme maaltijd

605601

ff anders Linzenburger

2x 100 gr.

Deze veganistische Linzenburger is uniek in zijn soort.
Krokant gepaneerd, smaakvol en met verrassende ingrediënten

605603

ff anders Gehaktschijf

2x 90 gr.

Een heerlijke platte gehaktbal, geheel vegetarisch!
Uitstekend geschikt voor bij de warme maaltijd of voor op een broodje

605608

ff anders Cordon Bleu

2x 100 gr.

De Cordon Bleu is gevuld met vegetarische ham en kaas en
is een volwaardige vervanger van vlees

605609

ff anders Schnitzel

2x 100 gr.

Een krokant gepaneerde vleesvervanger met een heerlijke smaak.
De belangrijkste ingrediënten zijn soja- en tarwe-eiwit

605610

ff anders Zigeuner Schnitzel

605627

ff anders Kaasschnitzel

605611
605604
605605
605606

2x 100 gr.

De Zigeuner Schnitzel ook wel Griekse Schnitzel genoemd. De schnitzel
is gevuld met heerlijke mediterraanse saus en heeft een krokante korst
Een heerlijke krokante Kaasschnitzel volledig plantaardig. Voor
bij de warme maaltijd

ff anders Braadworst

2x 85 gr.
3x 80 gr.

Lekker gekruid en past goed bij bijvoorbeeld rode kool of op een broodje.
Heerlijk sappige worst die ook te bereiden is op de barbecue of steengrill

ff anders Rul Gehakt
Dit unieke vegetarisch gehakt kan men zelf vormen en variëren.
Maak bijvoorbeeld eigen gehaktballen, hamburgers of worstjes

ff anders Wokblokjes

250 gr.
250 gr.

Lekker bij wokgerechten of gebruik ze in een maaltijdsalade.
Ook voor op de barbecue of grill aan een spiesje met wat paprika of ui

ff anders Hamblokjes

200 gr.

De Hamblokjes zijn een smakelijke vegetarische toevoeging aan maaltijden.
Verwerk de Hamblokjes bijvoorbeeld in salades en maaltijdschotels

605607

ff anders Bio Wokstukjes
De Bio Wokstukjes zijn een basisvervanger voor kip. Ideaal om te
verwerken in maaltijden en sauzen

250 gr.

Bulkverpakking:
De hardlopers van ff anders (diepvries) zijn ook per grootverpakking verkrijgbaar.
Ideaal voor een barbecue, te verwerken in maaltijden of andere gelegenheden waar een
smakelijke vleesvervanger wenselijk is.
Code
605620

Artikel / Omschrijving

Eenheid

ff anders Hamburger 80 gr.

25 stuks

Hamburger per 25 stuks verpakt

605621

ff anders Linzenburger 100 gr.

20 stuks

Linzenburger per 20 stuks verpakt

605623

ff anders Braadworst 80 gr.

25 stuks

Braadworst per 25 stuks verpakt

605622

ff anders Rul Gehakt

2 kilo

Rul Gehakt 2 kilo

605624

ff anders Bio Wokblokjes

2 kilo

Bio Wokblokjes 2 kilo

605625

ff anders Hamblokjes

2 kilo

Hamblokjes 2 kilo

Met deze aanvulling op ons assortiment kunnen we samen de consument
nog beter bedienen!

ff anders
Termen als Flexitariërs, Vegetariërs, Veganisten en Pescotariër vliegen ons
de laatste tijd om de oren. Het is een teken van deze tijd dat de consument van nu,
bewuster omgaat met alle producten die worden aangeboden.
En deze bewustwording heeft invloed op de inname (en daardoor afname)
van vlees. Maar hoe ga je daar als versspecialist mee om?
En wat zijn de cijfers?
In de afgelopen 15 jaar zijn er verschillende, langlopende, onderzoeken geweest
die allemaal een stijgende lijn laten zien van mensen die zeggen
(vrijwel) nooit vlees te eten. In een percentage uitgedrukt houdt dat in
dat 4% (700.000 mensen) van de Nederlanders geen vlees eet.
Uit recente cijfers blijkt ook dat de helft tot driekwart van de Nederlandse bevolking
regelmatig een vleesloze dag inlast. Interessant detail is dat men het vlees niet alleen
laat vervallen maar het wil vervangen door bijvoorbeeld vis, kaas en ei.
Er is dus binnen de maaltijd nog steeds sprake van een behoefte...
en dat biedt kansen!
Met ’’ ff anders’’ bieden wij een ruime keuze aan producten die goed passen
in het letterlijke gat dat in de maaltijd ontstaat!
Je kunt hierbij denken aan de kaasburger, hamblokjes, braadworst en rul gehakt.
Stuk voor stuk smaakmakers bij elk gerecht.
Al deze artikelen zijn onder andere geproduceerd op basis van verschillende
plantaardige eiwitten en bevatten geen transvetten maar wél vitamine B12 en ijzer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden
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VAV divers Etten-Leur Tel: 076-5043000
VDB divers Noordwijk Tel: 071-4020101
Arts divers Heijen Tel: 0485-518388

Fax: 076-5043025
Fax: 071-4022014
Fax: 0485-518688

