Grill/Oven Veggies is een uniek grill concept waarbij
de lekkerste groenten worden geleverd in schalen
die direct op de BBQ of in de oven kunnen. Olijfolie
en zeezout worden met de groenten mee verpakt als
compleet pakket, klaar voor gebruik. Het Grill Veggies
concept is gemakkelijk, gezond en snel. Een heerlijk
gerecht op tafel in een handomdraai!

Snacktomaten

Mini San Marzano
tomaat

Cherry pruim
trostomaat

Deze tomaat heeft een langwerpige, wat hoekige
vorm en bevat veel vruchtvlees en minder sap.
Hierdoor erg geschikt voor op de BBQ of grill.

Deze kersvormige tomaatjes hebben een
opvallende kleur. De smaak is fris en lichtzoet.
Een gezond en verantwoord tussendoortje.

Vruchtgewicht: 18-22g
Brix: 7-8.5
Beschikbaarheid: Jaarrond

Vruchtgewicht: 12-14g
Brix: 7-8
Beschikbaarheid: Jaarrond (winter uit Tunesië)

Cherry tomaat

SNACK paprika

zoete punt paprika

Dit tomaatje met glimmende vruchten is
uitzonderlijk zoet met heerlijk knapperige bite.

De snack paprika’s hebben een handig formaat
en bevatten nauwelijks zaadjes. Ze hebben een
volle, zoete smaak en sappig vruchtvlees.

De rode punt paprika is bijzonder zoet en sappig.
Heerlijk gevuld of op de grill.

heerlijk zoet

Deze rode snacktomaten hebben een ovale vorm
en stevig vruchtvlees.
Vruchtgewicht: 10-12g
Brix: 8-9
Beschikbaarheid: Jaarrond (winter uit Tunesië)

friszoet en stevig

Vruchtgewicht: 12-14g
Brix: 6
Beschikbaarheid: Week 8-46

friszoet en stevig

zoet en sappig

zoet en sappig

Vruchtgewicht: 35g
Brix: 10-11
Beschikbaarheid: Jaarrond

Telefoonnummer: +31 174 519 200

E-mail: sales@tniholland.nl

smaakvol en sappig

Vruchtgewicht: 100g
Beschikbaarheid: Week 12-46

Website: www.tniholland.nl

Communicatie
Om op de winkelvloer meer aandacht te vestigen op het concept
is er POS materiaal beschikbaar. Dit promotiemateriaal bestaat
onder andere uit vloerstickers, wobblers, promotieborden, displays
en posters. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

De producten in het Grill/Oven Veggies assortiment zijn in de
volgende verpakkingsmogelijkheden verkrijgbaar:

Snacktomaat (150 g.)
Omverpakking: EPS T 12 stuks per EPS / doos 60x40x11 12 stuks per doos
Mini San Marzano tomaat (200 g.)
Omverpakking: EPS T 10 stuks per EPS / doos 30x40x11 10 stuks per doos
Cherry pruim trostomaat (250 g.)
Omverpakking: EPS T 10 stuks per EPS / doos 30x40x11 10 stuks per doos
Cherrytomaat (125 g.)
Omverpakking: EPS T 12 stuks per EPS / doos 60x40x11 12 stuks per doos
Snack paprika (140 g.)
Omverpakking: EPS T 15 stuks per EPS / doos 60x40x11 12 stuks per doos
Puntpaprika Rood (200 g.)
Omverpakking: EPS L 9 stuks per EPS / doos 60x40x11 9 stuks per doos
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