
ONS TOMATENGAMMA

KNORR PROFESSIONAL TOMATINO

Perfect voor:  
 bolognesesaus, 

soepen en 
stoofschotels.

Van de regio
EMILIA-ROMAGNA

Italië

KNORR PROFESSIONAL NAPOLETANA

Het verschil tussen dag- en 
nachttemperatuur in de regio van de 

Po-delta zorgt voor een uniek klimaat, 
perfect voor de tomatenteelt 

Een perfecte basis waarmee je in een handomdraai je eigen signatuur kan toevoegen 

Een saus die al de perfecte smaakbalans heeft. 

Vooraf op smaak gebracht met uien.

De Italiaanse keuken is de populairste in Europa, dus een zeer veilige keuze om op je menu te zetten.

Duurzaam geteelde 
Italiaanse tomaten, 
zongerijpt tot in de 

perfectie en geplukt op 
het optimale moment 

Perfecte  
basis voor: 

pasta’s, pizza’s, 
sauzen.

5 kg Italiaanse tomaten 
 gebruikt in elke zak van 3 kg 

Bespaar tijd – al perfect in balans, klaar 
om je eigen smaakmakers toe te voegen 

Geen reductie nodig 
Kan warm of koud geserveerd worden

Geschikt voor vegans, vezelrijk, 
gluten- en lactosevrij

Geschikt voor  afhaal- en 
bezorgmaaltijden. Kan perfect 

opgewarmd worden in de microgolf

4,5 kg Italiaanse tomaten 
gebruikt in elke zak van 3 kg  

Sauzen die klaar zijn om te gebruiken 
en je eigen smaak toe te voegen

Serveer warm of koud  

Consistente kwaliteit en volle 
smaak het hele jaar door 

Rijk aan vezels, 
gluten- en lactosevrij 

Geschikt voor  
afhaal- en bezorgmaaltijden 

KOSTEN IN JE RESTAURANT TERUGDRINGEN EN BEHEREN

Al deze populaire gerechten zijn mogelijk 
met Knorr Professional Tomatino of 

Knorr Professional Napoletana

Van vegan tot vlezig, koud of 
warm, voorgerecht of 

hoofdgerecht ... 

Bekijk onze gratis UFS Academy-cursus om te leren hoe je je winst kunt 
verzekeren met dit assortiment. Bekijk ons volledige gamma op ufs.com

MEER DOEN MET MINDER INGREDIËNTEN 

Spaghetti
Bolognese

Spaghetti
Napolitana

Tomaat & Peper 
Roomsoep 

 Vegetarische gehaktballetjes 
in napoletanasaus  

Niet alle tomaten  
zijn hetzelfde

Van veld naar blik 
in 24 uur 

en nog veel meer gerechten ... 

Bereken de foodcost van 
je recepten met onze  
Food Cost Calculator

Bespaar 30 min. 
voor elke 15-20 
porties in:
   Voorbereiding 
   Snijden/hakken 
   Koken/fruiten 
   Laten inkoken tot saus 
   Gas- en   
   elektriciteitskosten 

Bespaar!


