
SNEL & MAKKELIJK
100% groenten crèmes

Smeding, verspartner van Sligro



Snel en makkelijk 
Heb jij ook een personeelstekort in de keuken? Of wil je 
snel en flexibel in kunnen spelen op de vraag van je gast? 
Met de groenten crèmes van FRSH Matters bespaar je tijd 
op je mise-en-place. Bovendien kun je, ook met beperkte 
expertise, de meest verrassende toepassingen maken en 
deze ook gemakkelijk calculeren.

Basis voor spreads, soepen of soufflés
De groenten crèmes zijn sous-vide gegaard. Ze zijn puur 
en zonder toevoegingen. 100% groente dus! Je geeft er 
gemakkelijk jouw eigen twist aan. Een ideale basis voor vele 
toepassingen. Wat dacht je van spreads of dippers, soepen, 
soufflés of wafels?  De kleuren spatten van het bord!



100% groente vol van smaak
Bij sous-vide garing worden groenten in hun 
eigen vocht gegaard. Dit zorgt ervoor dat 
de natuurlijke eigenschappen als smaak, 
voedingswaarden, vitaminen en kleur optimaal 
in het product behouden blijven. De groenten 
crèmes van FRSH Matters hebben hierdoor een 
pure en volle smaak.

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

Doperwt

Zoete aardappel Rode biet

Knolselderij 



De voordelen van groenten crèmes
#1        100% groente
#2   Basis voor spreads, soepen of soufflés
#3  Makkelijk te calculeren
#4  Ruimte voor je eigen creativiteit
#5  Zonder E-nummers en conserveringsmiddelen

Nummer Artikelomschrijving Inhoud

48550 Groenten  crème doperwt 400 gram

48556 Groenten crème knolselderij 400 gram

48563 Groenten crème  rode biet 400 gram

48567 Groenten crème 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 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
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