Quality of Life

Wetenswaardigheden omtrent nieuwe glutenvrije producten en verkooppunten

Knäckebröd

3Pauly in nieuw
jasje

Stapsgewijs worden de nieuwe
verpakkingen geintroduceerd.

Recept

3Pauly
heeft zijn
lijn met
producten
in een
nieuw jasje
gestoken. Niet alleen ziet de verpakking
er verfrissender uit, maar ook op de
voorkant van de verpakking wordt u
geinformeerd over de gebruikte
allergenen in de receptuur.

Ingrediënten:
1 fles donker bier [glutenvrij bv Green’s])
25-30 g verse gist of 7 - 8 gram droge gist
0,5 dl vloeibare(gesmolten) margarine
0,5 theelepel zout
2 g komijn, hele
1,5 dl Fibrex,
1,5 dl boekweitvlokken
4 dl Finax Glutenvrije witte bakmix
3 dl Finax Glutenvrije bruine bakmix

nieuwe producten

BEREIDING:
1. Verwarm het bier tot 37°C en los de gist daarin op. Voeg toe de margarine,
het zout en gekneusde komijn.
2. Meng Fibrex, boekweitvlokken en de beide meelsoorten. Leg dit in het
deegvocht en bewerk dit tot een smeuïg vast deeg. Bewaar 0,5 dl van het grove
meelmix voor het uitrollen.
3. Laat rijzen onder een bakdoek ca. 30 min. Bewerk de deeg en deel het in 8
stukken die gevormd worden tot bolletjes..
4. Bestuif het deeg en rol het deeg uit met een deegroller, tot dunne bolletjes
(ca. 30 cm Ø).
5. Leg de bolletjes op een plaat voorzien van. bakpapier. Maak een gat in het
midden, bijv. m.b.v. een drinkglas en voorzie de bolletjes van gaatjes m.b.v. een
vork.
6. Bak de bolletjes in het midden van de oven op 250-275°C in 6-8 minuten. Let
op dat de bolletjes niet te donker worden tijdens het bakken.

We hebben weer een uitbreiding
met 3 verschillende ambachtelijke
koekjes van Consenza. De koekjes
zijn op basis van roomboter en
smaken zoals een koekje hoort te
smaken.
Roomboterkoekje ................. 2,79
Hazelnootkoekje ................. 2,79
Kaneelvingers ................. 2,79

Nieuwe website nu online
Na veel inspanningen
is onze vernieuwde
website vannacht
online gegaan.

ziet u deze in een oogopslag. Zo bent u altijd op de
hoogte van nieuwigheden betreffende PureFood. En
dat wordt interessant want er komen veel nieuwe
producten aan dit najaar.

Op de website wordt
u geinformeerd over
onze producten,
merken, winkels,
restaurants, die onze
producten gebruiken en zijn er lekkere recepten,
ingestuurd door leveranciers maar ook door
gebuikers van onze producten.

Tevens staat de website boordevol informatie: Zo
vindt u van de producten de allergenenlijst, de
voedingswaarde, een foto van de verpakking en een
koppeling met lekkere recepten.
Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Elke 50e aanmelder krijgt van ons een
levensmiddelenpakket twv 25 euro. Een kans die u
niet mag laten lopen.

Uit assortiment
Livwell heeft besloten om de
cakejes met de smaak: Gember
uit het assortiment te halen. De
andere cakejes (Blueberry en
double chocolate) blijven wel in
het assortiment.

EXTRA

NIEUWS

Zijn er nieuwe winkels, recepten of producten dan

Laat de nazomer
maar komen
- Na de snacks met frikandellen,
croquetten en mexicano’s, de gebakjes
hebben we nu ook in het assortiment
heerlijke glutenvrije cornets.
Verwen jezelf eens tijdens de warme zomer van een
heerlijk ijsje. De cornets zijn glutenvrij en tarwevrij.
Op onze vernieuwde website kan je zien
wie van onze klanten onze
diepvriesproducten in huis
hebben.
Eet
smakelijk!

PureFood tijdens
jaarmarkt
Zoals u van ons gewend bent zal ook dit jaar onze
aanwezigheid op de glutenvrije beurzen zich richten
op het proeven van allerlei nieuwe producten. Op dit
moment zijn er veel producten in ontwikkeling, zoals
bv champignonroomsoep of kant-en-klaar maaltijden.
Uiteraard hebben wij ook weer een aantal
interessante aanbieding. Wij zien u toch ook?

Wist u dat?

,

,

Maismeel altijd verkrampt als het koud
wordt en u dus glutenvrije producten op
basis van mais beter kunt opwarmen?
Glutenvrije producten 7 x zo snel
verouderen als niet glutenvrije producten?

Onderweg

Agenda

Datum
15 september
6 oktober
13 oktober
3 november
17 november
8 december

Sorgente, Houten
Regiomarkt NCV Goes
Biefiet, Naaldwijk
Regiomarkt NCV Hoofddorp
Regiomarkt NCV, Reuver
Regiomarkt VCV, Wachtebeke (Belgie)

11:00 - 15:00
10:00 - 16:00
11:00 - 15:00
11:00 - 14:00
12:00 - 15:00

Jumbo supermarkten heeft
besloten de samenwerking met
PureFood te intensiveren. Dit
houdt in dat in 75 Jumbo’s het
glutenvrije assortiment van 1
plank naar 2 planken is uitgebreid
met oa Cornflakes, crackers en
groentebouillon..
Daarnaast worden 20 Jumbo’s
ingericht met “1 meter” glutenvrij.
Dat houdt dat 7 planken glutenvrij.
In totaal zo rond de 40
verschillende glutenvrije
producten in het Jumbo
assortiment worden opgenomen.

Colofon
Een uitgave van:
PureFood QoLp
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Voor verdere vragen:
Rob Roffel
036-5222722
of mail naar: info@purefood.nl
Automatisch onze nieuwsbrief ontvangen:
Meldt je aan op onze website:
www.purefood.nl

