
FRESH  
LEMONADES
met Infusions

Smeding, verspartner van Sligro



Onmisbaar op je kaart

Fresh lemonades maak je van vers fruit, groenten, kruiden, 
water en ijs. Mooi gepresenteerd zijn het echte eyecatchers 
voor je gast. Dit fruitige water stilt je dorst, verkoelt en is 
gezond.  Wat vorig jaar als trend begon, is nu onmisbaar op 
je drankenkaart. Je zelfgemaakte frisdrank met alle ruimte 
voor je eigen signatuur.

Direct op smaak

Je brengt een fresh lemonade gemakkelijk op smaak 
met de nieuwe fresh lemonade infusions. Deze innovatie 
geeft meteen de pure smaak van fruit en kruiden aan 
je fresh lemonade.  Met alleen natuurlijke ingrediënten 
en zonder E-nummers creëer je eenvoudig verrassende 
smaakcombinaties. Varieer eindeloos en zet je eigen smaak 
op de kaart!

Margemaker

Maak deze zomer meer marge met je drankenkaart. Fresh 
lemonades maken van water echt iets bijzonders. Ga 
creatief om met fruit, groenten en kruiden en maak zelf 
eenvoudig nieuwe combinaties. Met de infusion is je fresh 
lemonade in een handomdraai gemaakt en meteen op 
smaak.



FRESH LEMONADE INFUSIONS
Fresh lemonade infusion is een fruit- en 
kruidenconcentraat op basis van puur natuurlijke 
ingrediënten, zonder E-nummers. Ze geven plat, bruisend 
of kokoswater de onweerstaanbare smaak van vers fruit, 
groenten en kruiden. 

Met de infusions breng je jouw fresh lemonade in no time 
op smaak. Ook andere toepassingen zijn mogelijk. Wat  
dacht je van cocktails of desserts? Of maak jij de gezonde 
variant van de slush puppy? Met infusions blijf je variëren. 
Fresh lemonade infusions zijn vers. Bewaar ze daarom 
gekoeld. 

VERKRIJGBAAR IN 5 SMAKEN

• Komkommer, munt & citroen
• Watermeloen, munt & citroen
• Sinaasappel, munt & citroen
• Appel, kaneel & citroen
• Rabarber, aardbei & citroengras       



5 REDENEN OM  
FRESH LEMONADES  
MÉT INFUSIONS  
OP DE KAART TE ZETTEN:

1. EYECATCHER
2. GEZONDE FRISDRANK
3. DIRECT OP SMAAK
4. NO WASTE
5. MARGEMAKER

NO WASTE:  
CREËER NIEUWE VARIANTEN  
MET FRUIT, GROENTEN EN KRUIDEN 
DIE JE NOG HEBT LIGGEN 

ZONDER  
E-NUMMERS

PUUR EN VERS

Zo maak je het!
 
Doe de inhoud van 1 fresh lemonade infusion in 
een tapkan van 8 liter. Voeg verse ingrediënten 
toe en vul de tapkan met plat, bruisend of 
kokoswater. Maak af met crushed ice. Zo maak 
je in een handomdraai een heerlijke fresh 
lemonade. Lekker puur van smaak, met alleen 
natuurlijke ingrediënten.

Laat je inspireren op frshmatters.nl



VERS VOOR IEDEREEN!  
VERRASSEND. PUUR. GEMAKKELIJK.

287092 Komkommer, munt en citroen 6x75 cl

287513 Sinaasappel, munt en citroen 6x75 cl

287791 Watermeloen, munt en citroen 6x75 cl

881184 Appel, kaneel en citroen 6x75 cl

932605 Rabarber, aardbei en citroengras 6x75 cl

543993 Kilner tapkan 8 liter per stuk

286999 Komkommer, munt en citroen 75 cl

287458 Sinaasappel, munt en citroen 75 cl

287694 Watermeloen, munt en citroen 75 cl

881168 Appel, kaneel en citroen 75 cl

932613 Rabarber, aardbei en citroengras 75 cl

544444 Kilner beker met handvat 0,4 liter per stuk

FRSH Matters
FRSH Matters is een nieuw merk van  

Smeding Groenten en Fruit. FRSH Matters 

inspireert om verrassende, verse en pure 

gerechten op de kaart te zetten. Vers in de vorm 

van fruit, groenten en kruiden, met al hun originele 

smaakeigenschappen. Met pure ingrediënten en 

authentieke smaken. Herkenbaar en echt. Dát is 

waar FRSH Matters voor staat. 

Vers voor iedereen!  

Verrassend. Puur. Gemakkelijk. 

frshmatters.nl

Smeding Groenten en Fruit, verspartner van Sligro
De Opfaart 1, 9076 PG Sint Annaparochie
www.smeding.nl | info@smeding.nl | tel. 0518-409940
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