
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 

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

Nummer Artikelomschrijving Inhoud

896663 Zoete aardappel met rozemarijn en tijm 800 gram

896684 Knolselderij met laurier, salie en tijm 9 schijven

946654 Asperges 800 gram

896841 Bospeen met dragon 800 gram

989657 Witlof 10 stuks

989615 Venkel 800 gram

17965 Mais met vanille 4 stuks

Nummer Artikelomschrijving Inhoud

896668 Zoete aardappel met rozemarijn en tijm 4 x 800 gram

896 736 Knolselderij met laurier, salie en tijm 4 x 9 schijven

946683 Asperges 4 x 800 gram

896859 Bospeen met dragon 4 x 800 gram

989631 Witlof 4 x 10 stuks

989623 Venkel 4 x 800 gram

17966 Mais met vanille 4 x 4 stuks

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



Smeding, verspartner van Sligro

SOUS-VIDE
Gegaarde groenten en fruit



Sous-Vide
De Franse term sous-vide staat voor vacuüm gegaard. Verse 
en onbewerkte groenten worden vacuüm verpakt en in 
een waterbad op nauwkeurig gecontroleerde temperatuur 
gegaard. Na de verhitting wordt het product snel afgekoeld. 
Dit zorgt voor een veel langere houdbaarheid van de  
groenten. Zonder dat er conserveringsmiddelen en  
E-nummers aan worden toegevoegd.

Vol smaak
Bij een sous-vide bereiding blijven smaak, structuur, kleur, 
vitaminen en voedingswaarden optimaal behouden.  
De sous-vide groenten zijn in hun eigen vocht gegaard. 
Hierdoor is de smaak puur en authentiek. De toegevoegde 
verse kruiden maken het nóg lekkerder. Zo serveer je op 
elk moment gemakkelijk en snel een bijzonder gerecht. Op 
drukke en minder drukke momenten.

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

Creme brulee 
van anijs met 
gemarineerde
venkel

Bospeen 
met dragon

Zoete aardappel
met rozemarijn & tijm

Witlof

Knolselderij 
met laurier, salie & tijm

Asperges

Mais
met vanille



Snel en gemakkelijk
De sous-vide groenten kunnen na verwarming 
direct geserveerd worden. Aan een aantal 
soorten zijn zelfs al verse kruiden toegevoegd. 
Maar er is ook ruimte voor creativiteit. Voeg 
smaakmakers naar keuze toe en gril, stoof, 
frituur of bak voor een smaakvol gerecht met je 
eigen signatuur. 
 
Zo maak je met de knolselderij met laurier, 
salie en tijm een originele vegetarische 
burger. Bak of gril tot de plakken mooi bruin 
en gekaramelliseerd zijn en serveer op een 
broodje. Verrassend!

Knolselderij burger 
met cheddarkaas 
en kerrie 
mayonaise


