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100% GROENTEPASTA
Meer groente op je bord



Bietenpasta met geitenkaas, 
pecannoten, rucola en 
sinaasappel

Gezond, snel en voedzaam
Heerlijk verse pasta, gemaakt van 100% groente. Met de 
pure smaak van zoete aardappel, rode biet, courgette of 
oranje peen. Vers van het land en zonder E-nummers of 
conserveringsmiddelen. Maak kennis met de groentepasta’s 
van FRSH Matters. De basis voor originele gerechten vol 
smaak, waarmee je inspeelt op de trend naar gezond, 
voedzaam en koolhydraatarm eten.

Lunch, diner, bij- of tussengerecht
De 100% groentepasta’s zijn direct klaar voor gebruik.  
Wokken, grillen, blancheren: welke bereidingswijze je ook 
kiest, dankzij de fijngesneden groenten is jouw gerecht 
binnen enkele minuten klaar om te serveren. Als lunch, 
diner, bij- of tussengerecht. Ook heerlijk: zet de rauwe pasta 
op je menu als frisse salade of veggie bowl. De kleurrijke 
groenten spatten van het bord!



Zoete aardappel Aglio e Olio met 
knoflook, chilipepers, bladpeterselie en 
parmezaanse kaas

Creatief én klassiek 
De groentepasta’s van FRSH Matters bieden alle 
ruimte voor jouw creativiteit. Geef de gerechten je 
eigen signatuur met verse kruiden, olie, bijpassende 
ingrediënten en garnering. Combineer je liever met 
klassiek? Kies voor traditionele pastasauzen:

• Pasta bolognese 
  Stevig, puur. Combineert goed met  

rode biet en courgettepasta.  

• Pasta carbonara
  Mild, romig. Perfecte begeleider van zoete 

aardappel en courgettepasta.

•  Pasta pesto
 Vol, kruidig. Heerlijk met rode biet en    
 oranje peenpasta.

• Pasta caponata
  Subtiel, zoetzuur. Gaat hand in hand met rode 

bietpasta.

• Pasta aglio e olio
  Licht, pittig. Fantastisch met oranje peen en  

zoete aardappel.



#1 Gemakkelijk in gebruik, snel bereid, alle ruimte voor eigen creativiteit 
#2 Koolhydraatarm, voedzaam en vol smaak
#3 Zonder E-nummers en conserveringsmiddelen

3 voordelen van 100% groentepasta

Artikelnummer Artikelomschrijving Inhoud

921560 Groentepasta rode biet 400 gram

921578 Groentepasta courgette 400 gram

921609 Groentepasta oranje peen  400 gram

921667 Groentepasta zoete aardappel 400 gram

FRSH Matters
FRSH Matters is een merk van 
Smeding Groenten en Fruit.  
FRSH Matters maakt vers 
gemakkelijk. Wij inspireren je 
om te kiezen voor verrassend, 
puur en vers. Vers in de vorm 
van groenten, fruit en kruiden. 
Met al hun originele eigen- 
schappen, die zorgen voor een 
authentieke smaakbeleving. 
Herkenbaar en echt. Dát is 
waar FRSH Matters voor staat.

Vers voor iedereen. 
Verrassend. Puur. Gemakkelijk.

Meer inspiratie? 
frshmatters.nl
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