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ALL I WANT FOR CHRISTMAS...
EEN BREED ASSORTIMENT CULINAIRE AARDAPPELEN IN 1KG FLOWPACK VERPAKKING
De feestdagen naderen en zoals u van ons kan verwachten, brengt Jac van den Oord
Potatoes daarom enkele culinaire toppers extra onder de aandacht. De verpakkingen
zijn voorzien van kleurrijke, meertalige etiketten met een feestelijk tintje.

AMANDINE: DE PRINSES ONDER
DE AARDAPPELEN
Amandine is in Frankrijk een grote naam in
aardappelland: het ras levert, mits goed geteeld
en behandeld, een prachtig en zeer blank
aardappeltje, dat vastkokend van aard is.
Speciaal voor de feestdagen beschikken wij over
een voorraad Amandine baby aardappelen (038mm) van mooie kwaliteit.
TOEPASSINGEN:

KOKEN

STOMEN

BAKKEN

OVEN

LA RATTE
La Ratte is één van de favoriete aardappelen van het team van Jac van den Oord
Potatoes. De oorsprong van het ras ligt in het jaar 1872 en het is een bijzondere
verschijning. Langwerpig, glad van huid en blankschillig. De aardappel is vast kokend, en heeft gekookt een boterachtige structuur en een wat nootachtige smaak.
Rattes zijn lekker als je aardappels wilt koken en uitstekend geschikt voor gebruik in
salades of om te grillen.
TOEPASSINGEN:

KOKEN

STOMEN

BAKKEN

OVEN

FRANCELINE
Franceline is een aardappel die in grote mate
te vergelijken is met de bekende Roseval.
De aardappelen zijn dieprood van huidskleur,
geelvlezig en vast kokend. De aardappel is goed
te bakken, roosteren of grillen. Dit kan zowel
geschild maar ook in de huid.
TOEPASSINGEN:

KOKEN

OVEN

BAKKEN

Genoemde soorten worden verpakt in 1kg schaal in flowpackverpakking
Beschikbare handelseenheden:
•
12 x 1kg in open kartonnen doos, minimaal bestelvolume: 5 colli
•
6 x 1kg in lage EPS krat, minimaal bestelvolume: 10 colli

L

ZOETE AARDAPPEL
Zoete Aardappelen, ook wel bekend onder
de naam Bataten, zijn de laatste jaren erg in
populariteit gestegen. Zoete Aardappelen zijn,
gesneden in frieten of partjes goed te bakken
of grillen in pan of oven. Ook zijn ze prima te
koken, voor bijvoorbeeld in een stamppot.

IF YOU REAL LY
WANT TO
CELEBRATE CHRISTMAS
GIVE THEM PO TATOES.

TOEPASSINGEN:

KOKEN

STOMEN

BAKKEN

OVEN

TRUFFELAARDAPPEL
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T
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AC T I E

KLEURENMIX

Knalpaarse stamppot of soep, of paarse blokjes
door de salade. Of misschien wel een handje
paarse chips ter garnering? Het kan allemaal
met truffelaardappelen. De schil is paars-zwart,
het vruchtvlees paars en de aardappel is
vast kokend.
TOEPASSINGEN:

KOKEN

OVEN

STAMPEN

CHIPS

SOEP

POFAARDAPPEL: JACKET POTATO
3 Pofaardappelen, geschikt om in de schil te
bereiden in de oven. In aluminiumfolie poffen
in de oven of op de barbeque. De aardappel is
ook in partjes of schijven te garen in oven of
koekepan.
TOEPASSINGEN:

Ook deze feestdagen hebben wij een
speciale kerstaanbieding.
3 Kleuren aardappelen in een schaaltje van 1kg, voorzien van kleurrijk
etiket. Wij bieden u deze aan tegen een
scherpe actieprijs.
Kleurenmix is verkrijgbaar in schaal-

POFFEN

OVEN

BAKKEN

tjes van 1kg en leverbaar in EPS krat
(6x1kg) of doos (12x1kg).
INFORMEER NAAR DE SPECIALE
ACTIEPRIJS!

KRIEL / BABY POTATOES
Kleine, fijne aardappelen, die in z’n geheel of
in partjes te grillen, bakken of koken zijn. De
aardappelen blinken uit in kwaliteit en kunnen
prima in de schil verwerkt worden.
TOEPASSINGEN:

KOKEN

OVEN

BAKKEN

Genoemde soorten worden verpakt in
1kg schaal in flowpackverpakking
Beschikbare handelseenheden:
•
12 x 1kg in open kartonnen doos,
minimaal bestelvolume: 5 colli
•
6 x 1kg in lage EPS krat,
minimaal bestelvolume: 10 colli

