Beeter

®

alternatief voor vlees en vis

• 100% Plantaardig, eiwitrijk, glutenvrij
• Makkelijk verwerkbaar, breed toepasbaar
• Duurzaam in Nederland geproduceerd

Beeter® alternatief voor vlees en vis
Veel consumenten weten dat een meer plantaardig dieet goed is voor gezondheid en milieu.
Maar vlees is geliefd bij velen, het wordt gezien als onmisbaar onderdeel van de dagelijkse maaltijd.
Beeter® is een revolutionair nieuw ingrediënt waarmee industrie en culinaire professionals een aandeel
verwerven in de snel groeiende markt van plantaardige vleesalternatieven.

Beeter®Assortiment

Beeter®Duurzaam

Beeter®Basis bevat alleen plantaardig

Grondstoffen worden minimaal bewerkt, energie-

meel en water. Glutenvrij, zonder

en waterverbruik zijn laag. Beeter® draagt bij aan een

additieven zoals zout of conserverings-

meer duurzame productieketen.

middelen. Beschikbaar in lappen
de ideale basis voor verdere verwerking.

Beeter®EU-geproduceerd
Beeter® wordt in Nederland geproduceerd. Afnemers

Beeter®Bereid bestaat uit gebruiksklare

zijn verzekerd van flexibele en tijdsefficiënte operatie.

lapjes, stukjes, reepjes of blokjes.

Klantspecifieke producten worden in nauwe samenwerking

Gekruid naar wens van de klant, direct

ontwikkeld.

toepasbaar als maaltijdcomponent of
ingrediënt.

Beeter®Vermarkt
Communicatie over (minder) vlees eten is delicaat.

Beeter Smaakvol

Heldere en transparante informatievoorziening is

Smaak en malsheid van Beeter® worden vaak

cruciaal. Onze communicatiemiddelen helpen bij

geassocieerd met die van kwaliteitsvlees.

productacceptatie en realisatie van omzet.

®

Gecombineerd met de gewaardeerde ‘beet’
verdient Beeter® het predicaat nieuwe categorie
vleesalternatieven.

Beeter®Toepasbaar
Beeter® bewijst zich in talloze producten.
Van maaltijden en snacks tot salades, sauzen, soepen,
quiches en pizza’s.

Beeter®Verwerkbaar
Beeter® laat zich verkleinen, marineren en paneren
met gangbare apparatuur. Zelfs bij hoge temperatuur
en in een waterige omgeving behoudt Beeter® haar

Beeter®Geïnformeerd

structuur en kwaliteit.

085 - 902 02 40, info@beeter.nl
www.beeter.nl , #EetBeeter

Beeter Gezond
®

Beeter® past in een gezond en gevarieerd eetpatroon.

Ojah b.v. – Producent van Beeter®

Beeter®Basis is 100% plantaardig, rijk aan eiwitten en

Cuneraweg 9c, 4051 CE Ochten

vezels, vet- en zoutarm en bevat 0% cholesterol.

Nederland

