KEMPENFOODS BV
Specialist in de productie
van sousvide gegaarde
groenten, gegrilde groenten
en groentenpurees.

Kempenfoods levert binnen Europa aan diverse retailers, de maaltijd(salade)industrie
en foodservice groothandels.
Veggie is hot! Steeds meer consumenten willen gezond
eten, maar het product wel makkelijk en snel kunnen
bereiden. Sous vide groenten zijn puur natuur, zonder
conserveermiddelen. Alle smaak blijft in de verpakking!
In de professionele keuken zorgen onze hoogwaardige halffabricaten voor een grote
vermindering van de arbeid en een consistente kwaliteit van uw eindproduct.
In industriële toepassingen zijn onze gegrilde en sous vide gegaarde producten niet
alleen hoogwaardig, puur en vers, maar ook nog eens veilig. Listeria is bijvoorbeeld
volledig afgedood.
Sousvide gegaarde groenten zijn na productie ten
minste 1 maand houdbaar, een groot voordeel ten
opzichte van vers gesneden groenten. Wij ontwikkelen producten op maat. Kempenfoods maakt zowel
mixen van groenten als enkelvoudige producten.
U kunt kiezen voor een naturel product of op smaak
gebracht middels toevoeging van kruiden en/ of
marinades. We snijden de groenten in de door u
gewenste snit. Verder heeft u inspraak op de mate
van garing van het product en de verpakkingseenheid. Kempenfoods heeft diverse
mogelijkheden voor retailverpakkingen, foodserviceverpakkingen en industriële verpakkingen (tot wel 7kg).
Respect voor mens en milieu staan hoog in ons vaandel. Naast gangbaar leveren wij
de meeste producten ook in Biologisch.

Een greep uit het
assortiment van
Kempenfoods BV.
Sous vide gegaard

Gegrilde groenten

Wortel

Paprika

Knolselderij

Witloof

Spruitjes

Aubergine

Pompoen

Courgette

Schorseneren

Koolrabi

Witloof

Wortel

Portebello

Venkel

Bieten

Zoete aardappel

Oesterzwam

Pompoen

Seizoensmixen

Veggie mixed grill

Gemarineerde groenten

Ui

Zoete aardappel

Groentepurees

Asperges

Doperwt-Munt

Bospeen

Wortel- sinaasappel- gember

Bloemkool

Bospeen

Broccoli

Topinamboer

Pickled Veggies

Pastinaak

Ui

Knolselderij- truffel

Kimchi Veggie mixes

Zoete aardappel

Radijs

Pompoen

Rettich
Wortel

Geheel op smaak…..
….of puur….
….precies zoals u het wenst!

En nog veel meer….
		
.…en desgewenst Biologisch.
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