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Onze marinades mogen wij nu onder het CLEAN LABEL laten vallen, maar wat 

zijn de verbeteringen?  

 

 

Marinade Frans Puur!  Provencegroen - fijne tekening - botersmaak met tuinkruiden, licht-knoflook 

De kleurstelling is van groen naar licht-groen gebracht en nadruk is komen te liggen op de botersmaak 

met tuinkruiden, door de knoflooksmaak te reduceren. Hierdoor is de Franse smaak terug zoals ooit 

bedacht is!  

 

Marinade Spaans Puur! Lichtgeel - rode spikkeltjes - knoflook 

De kleurstelling is van transparant naar lichtgeel gebracht en de rode spikkeltjes zijn zichtbaarder.  

Zoekt u een echte knoflook topper? Dan moet u deze marinade hebben. 

 

Marinade India Puur!   Diepgeel - fijne tekening - zoetpittige kerrie kokos smaak 

De kleur geel is verrijkt naar diepgeel en ook de smaak heef t meer karakter gekregen. U herkent nu nog 

meer het zoet-pittige als u gerechten met dit product eet!  

 

Marinade Argentijns Puur! Donkerrood - fijne tekening - pittig en temperamentvol met rooksmaakje 

Aan deze marinade is enkel het Clean Label toegekend. De mooie kleur, tekening en temperamentvolle 

smaak zijn gebleven. 

 

Marinade Grieks Puur!  Lichtrood - fijne tekening - gyrossmaak 

Aan deze marinade is enkel het Clean Label toegekend. De mooie kleur, tekening en typisch herkenbare 

gyrossmaak zijn gebleven. 

 

Marinade Hollands Puur! Lichtrood - zwart spikkeltje - zoetige smaak met paprika - licht-knoflook 

Aan deze marinade is enkel het Clean Label toegekend . De mooie kleur, tekening en de gangbare smaak 

(op vele gerechten toepasbaar) zijn gebleven. 

 

Marinade Wereld Puur! Transparant - groen, gele & zwarte spikkeltjes - fris, licht-citroen smaak  

Een mooie basis voor vis! Een transparante marinade die de vis centraal zet en tegelijk een aantrekkelijke 

tekening geeft. Deze marinade heeft een fruitige citroen- en pepersmaak. Wilt u uw focus leggen op de 

puurheid van vis? Dan moet u deze wereldse marinade zeker bestellen. 

 

Marinade Italiaans Pesto Lichtgroen - fijne tekening - pesto 

Als enige is deze marinade niet Puur, maar beslist wel een smaakmaker en bovendien sluit deze marinade 

heel goed aan bij de trend van Italiaanse pesto's in alle (thuis) keukens. Hiermee gaat u zeker scoren. 
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