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Voor de bereiding van ons SteamFresh- 
assortiment gebruiken wij een unieke 
stoomtechnologie. Deze technologie 
zorgt ervoor dat alle vitaminen en 
mineralen worden behouden. Daar-
naast houden de producten ook de 
echte aardappelsmaak. 

Kortom de SteamFresh range biedt 
kwaliteit en consistentie.

www.avikofoodservice.nl
www.aviko.be

Je kunt zoveel meer (met Aviko)

Aviko B.V.  Postbus 8  7220 AA Steenderen  Holland 
T. +31 (0)575 458 238  F +31 (0)575 458 380  beneluxdesk@aviko.nl



Je kunt zoveel meer (met Aviko)
STEAMFRESH AARDAPPELEN

Meer informatie, menu-inspiratie, serveersuggesties etc. zijn te vinden op www.avikofoodservice.nl of www.aviko.be.
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LOGISTIEKE INFORMATIE Art.Nr. Inhoud Dozen/ 
laag

Dozen/ 
pallet

Houdbaarheid 
na productie

SteamFresh halve aardappel - kruimig 100751 2 x 5 kg 9 72 22 dagen

SteamFresh halve aardappel - vast 800190 2 x 5 kg 9 72 22 dagen

SteamFresh kriel 802049 2 x 5 kg 9 72 22 dagen

SteamFresh grove kriel 800355 2 x 5 kg 9 80 22 dagen*

SteamFresh fijne kriel 100429 6 x 2 kg 9 63 22 dagen 

SteamFresh aardappelschijfjes 112415 6 x 2 kg 9 63 17 dagen*

SteamFresh aardappelblokjes 110413 6 x 2 kg 9 63 22 dagen 

SteamFresh partjes met schil 800910 6 x 2 kg 9 63 22 dagen 

SteamFresh halve kriel met schil 802071 6 x 2 kg 9 63 22 dagen 

SteamFresh hele kriel met schil 803180 6 x 2 kg 9 63 22 dagen

Vergeleken met zelfgeschilde, gesneden en gekookte 
aardappelen, is SteamFresh beduidend sneller en een-
voudiger te bereiden. Bovendien bevatten de SteamFresh 
producten geen toevoegingen en zijn daarmee 100% 
natuurlijk. Kortom, SteamFresh is niet alleen sneller te 
bereiden en gezonder, maar ook nog eens heel lekker!

Productinformatie

Steamfresh zorgt voor een goede marge 
in uw keuken 

Met het inzetten van een unieke stoomtechnologie 
in de bereiding van voorgegaarde aardappelen biedt 
Aviko de oplossing voor de professionele keuken.
De producten van SteamFresh bieden echte meer-
waarde. Niet alleen voor de koks maar zeer zeker  
ook voor de gasten! 

SteamFresh aardappelen
•	 Behoud van vitaminen en mineralen
•	 Geen toevoegingen
•	 80% gaar dus minder bereidingstijd
•	 Hoger rendement


