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EETBARE BLOEMEN

Met BloomBites, een nieuw foodconcept rond eetbare bloemen, kan de

consument haar diner- of lunchgasten verrassen. BloomBites ziln overal

voor te gebruiken: van het garneren van een soepje en het opfleuren van

een drankje tot de finishing touch van een salade. BloomBites bloemen en

planten worden op speciale en bewuste wijze geteeld, zodat ze zonder

verdere verwerking zijn te gebruiken.

Erzijn diverse soorten BloomBites,zoals FrivoleViola's, Begeerlijke Begonia's,

Lekkere Leeuwenbekken en Overweldigende Orchideeën. En er is de

Majesteitelijke Mix, met élle soorten BloomBites. Van medio april tot juli

zijn er ook eetbare bloeiende potplanten van BloomBites in potmaat ro en

rz cm verkrijgbaar.
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KP Holland, totaalleverancier van Kalanchoe, presenteert de vernieuwde

Rosallna lijn in vier potmaten: J, 12, \ en zr cm. Aan de basis van deze

vernieuwde lijn - die een geheel nieuwe hoesverpakking heeft gekregen -
staat de behoefte van de consument aan gemak, gezelligheid en sfeer,

maar ook aan diens behoefte om te weten waar een product precies van

daan komt.

Bronbeleving is immers een steeds belangrijker aspect bij de verkoop van

een (groen) product, aldus KP Holland. Vandaar dus dat het bedrijf de nieu-

we hoes van de Rosalina-lijn niet al een een sfeervolle en elegante voorzijde

heeft gegeven, maar ook een aantrekkelijke achterzljde, waarop aan de

consument wordt verteld waar de plant vandaan komt en door wie hij is

gemaa kt.
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DË5IGN-BUITENKEUKENS

Boretti lanceert zijn derde collectie 'Co lezione Fuori'. Bij deze nieuws:.

generatie buitenkeukens staan gebruiksgemak, betrouwbaarheid e-

Italiaans topdesign centraal.Tot de collectie behoren de Barilo, een houi;

kool-bbq met 84x4t cm grilloppervlak en t,5 mm dikke stalen wande-

de lbrido, een houtskool-gas hybride met 22,5x44 cm houtskooloppervla,

3 gasbranders, zijbrander en infraroodbrander; de Ligorio, een gas bbq m::

tweekleurig front en d u bbelwa nd ig deksel; de Maggiore, met 3 bra nders v; -

3,8 kWh en zinfraroodbranders; en de Luciano, met 4 branders van 3,8 k!\ -

zijbrander, infrarood-grillspitbrander én infrarood-bodembrander. Advie:

prijzen varlören van 349 tot 2.495 euro.
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DISN EY-DECORATIE

Cebr. de Boon heeft naar aanleiding van het succes van de film rno:.'

- Disney's grootse animatiefilm ooit - het assortlment Disney aquan--
ornamenten uitgebreid. In concreto betekent dit dat Cebr de Boon, n:;'-
de bestaande aquarium ornamenten'Spongebob','Nemo'en Ariell nr, ::
enkele 'Frozen'-ornamenten introduceert dle zijn gebaseerd op deze s -.
cesvolle film. De drie verschillende ornamenten zijn tijdens de introdu:: -

zowel per stuk te bestellen als in de bijpassende'Frozen' display.
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