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AGF

Extra kleur op
het bord

Vers&zo

Vers&zo

BloomBites

Kiwi, Zespri

Witlof, kort en fijn
(9-12 cm)

Eetbare bloemen,
viooltjes en frivole
viola’s, paars

Doos à 27 stuks

Kist à 5 kilo

Schaaltje à 25 stuks

878955

9,95

11,95

930345

864399

4,25

Vers&zo

Vers&zo

BloomBites

Rauwkost, Hollands

Fruitsalade, luxe

Eetbare bloemen,
begonia’s

Zak à 1 kilo

Bak à 1 kilo

Schaaltje à 20 stuks

931897

3,95

5,95

013769

Vers&zo

Vers&zo

010782

Champignons,
fijn, los

Peka

Bosuitjes
Per bosje

Kist à 3 kilo

Zak à 2 kilo

930428

0,79

850567

4,25

Kriel, mini

7,95

283000

3,45

CHEF’S DEAL
per kist

19,95

Red Star

PolderGoud

Tomaten, mini pruim,
tros, romantic

Aardappelen, bonken,
geschild
Zak à 5 kilo

Kist à 3 kilo

10

873574

930205

5,75

Met de eetbare bloemen van
BloomBites® geef je letterlijk en
figuurlijk kleur aan een gerecht of
drankje. De creativiteit is grenzeloos
en de beleving voor de gast wordt
nóg groter.
BloomBites® is een nieuw, uniek foodconcept met eetbare
bloemen. De bloemen fleuren ieder gerecht op en geven
een extra bite aan het eten en drinken; van amuses en
welkomstdrankjes tot soepen, salades, cocktails, dessert
en patisserie. BloomBites® biedt een speciale lijn eetbare
bloemen voor de horeca. Zo kun je het hele jaar door
eetbare bloemen verkrijgen, al zijn sommige bloemen
seizoensgebonden”, zegt Bernadette Kapteijn bedenker
en promotor van BloomBites®. “We bieden verschillende
verpakkingseenheden, voor zowel kleine eetcafé’s als grote
restaurants. Deze verpakkingen zijn hersluitbaar en goed in
de koeling te bewaren.”
Creatieve toepassingen
Volgens Kapteijn geven eetbare bloemen een extra beleving
aan de gast “Het vrolijkt op en brengt al snel een glimlach
op het gezicht van de gast. Het zorgt voor gespreksstof en
dat op zich maakt het al uniek. Het is allemaal al treurig
genoeg in de wereld. BloomBites is er dan ook vooral
voor de fun en om een hele andere look te geven aan een
gerecht. De bloemen zijn er in de eerste plaats voor de
garnering. Daarnaast kun je ze suikeren, in chocolade
dippen, tempura-style serveren of in bloemige kruiden
boters verwerken. Bloemen als overheerlijke Oost-Indische
kers, betoverende Borage en begeerlijke Begonia voegen
echt een extra bite toe! En zo zijn er nog tientallen creatieve
bewerkingen te verzinnen.”
IJsblokjes met bloemen
BloomBites® selecteert op bloemvorm en -kleur. “We willen
andere kleurtjes dan de bekende AGF producten bieden.
Dat geeft een gerecht, zoals bijvoorbeeld een salade,
meteen een heel andere twist. Maar denk ook aan ijsblokjes met eetbare bloemen erin, of champagne met
betoverende Borage of frivole Viola’s . Op dit moment zijn
we allerlei nieuwe eetbare bloemen aan het uittesten.
Vanaf april zullen we de eetbare bloemen in pot aanbieden. Dan kun je de bloemen zelf plukken wanneer
je ze nodig hebt. Beschik je als restaurant over een eetbare tuin, dan zijn deze potplanten bij uitstek geschikt.”
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