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SNEL & MAKKELIJK
Sous-Vide gegaarde groenten



Vacuüm gegaard
De Franse term sous-vide staat voor vacuüm gegaard. Bij 
een sous-vide bereiding blijven smaak, structuur, kleur, 
vitaminen en voedingswaarden optimaal behouden. Verse 
en onbewerkte groenten worden vacuüm verpakt en in 
een waterbad op nauwkeurig gecontroleerde temperatuur 
gegaard. Na verhitting wordt de groente snel afgekoeld 
Dit zorgt voor een veel langere houdbaarheid. Zonder dat 
er conserveringsmiddelen en E-nummers aan worden 
toegevoegd.

Snel en gemakkelijk
Het grote voordeel van de Sous-Vide groenten van FRSH 
Matters is dat je snel en gemakkelijk een verantwoorde verse 
maaltijd serveert. Je bespaart tijd in de keuken doordat wij 
de groenten voor je gewassen en geschild hebben. Sommige 
op smaak gebracht met verse kruiden, met alle ruimte voor 
jouw eigen creativiteit. Haal het product uit de verpakking, 
voeg smaakmakers naar keuze toe en stoof, frituur, gril of 
bak! Zo geef je de voorgegaarde groenten in no time een 
persoonlijke twist.

Wist je dat het schillen 
van een kilo schorseneren 
ongeveer 20 minuten duurt? 
Bespaar tijd én geld door 
de Sous-Vide gegaarde 
schorseneren te gebruiken!



Vol smaak
Een sous-vide garing van groenten en fruit levert veel 
voordelen op. De natuurlijke eigenschappen als smaak, 
voedingswaarden, vitaminen, structuur en kleur blijven 
behouden. Omdat de groenten en fruit in hun eigen vocht
zijn gegaard, hebben ze een pure en authentieke smaak.

Het Sous-Vide assortiment wisselt per seizoen. Met 
seizoensgroenten serveer je altijd het lekkerste dat de 
natuur te bieden heeft.

Bospeen 
met dragon

Zoete aardappel
met rozemarijn & tijm

Witlof

Knolselderij 
met laurier, salie & tijm

Spruiten
met nootmuskaat 

Schorseneren
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Art. nummer Artikelomschrijving Inhoud

896841 Bospeen met dragon 800 gram

896684 Knolselderij met laurier, salie en tijm 9 schijven

896663 Zoete aardappel met rozemarijn en tijm 800 gram

989657 Witlof 10 stuks

896825 Schorseneren 800 gram

038371 Spruitjes met nootmuskaat 800 gram

5 voordelen van Sous-Vide
#1        Zonder E-nummers en conserveringsmiddelen
#2   Langer houdbare verse groenten en fruit
#3  Snel en gemakkelijk in gebruik
#4  Ruimte voor je eigen creativiteit
#5  Met behoud van smaak en voedingsstoffen 

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 eigenschappen, 
die zorgen voor een authentieke smaakbeleving. 
Herkenbaar en echt. Dát is waar FRSH Matters 
voor staat.

Vers voor iedereen!  
Verrassend. Puur. Gemakkelijk. 

frshmatters.nl




