Kleinschalig wonen
Slim inkopen van verantwoorde producten
Smilde Foods is al jaren leverancier van halvarines/margarines en salades in de zorg.
Dat doen we met merken die veelal bekend zijn achter de schermen. In deze folder
informeren we u graag over de oplossingen die Smilde Foods aan uw zorginstelling
biedt voor kleinschalig wonen.

Professionele oplossingen
Producten met een plus
Gezonde en smaakvolle margarines en spreads voor dagelijks gebruik
Verantwoord en smaakvol gaan lekker samen! Vanuit deze overtuiging biedt Bebo gezonde margarines, halvarines en spreads om op
brood te smeren of om in te bakken en braden. Het assortiment is speciaal afgestemd op de behoeften van cliënten in de zorg.

De bewuste basis

Rijk aan Omega 3

Margarine (80% vet) en halvarine (40% vet) met
meer dan 50% meervoudig onverzadigde vetzuren

Spreads met een hoog aandeel omega vetzuren

Deze basisproducten van Bebo zijn ongezouten en gemaakt van plantaardige vetten.
Ze voldoen aan de eisen van gezonde voeding en zijn geschikt voor algemeen
dagelijks gebruik. Beide producten zijn vrij van lactose, koemelkeiwit, gluten en soja.

Het handhaven van een gezond cholesterolgehalte is belangrijk bij het voorkomen
van hart- en vaatziekten. Bebo Omega Spread (59% vet) en Bebo Omega Light (35%
vet) zijn rijk aan omega 3 vetzuren en ongezouten. De verhouding Omega 3 : Omega 6
is 2,9 : 1. Beide producten zijn vrij van lactose, koemelkeiwit, gluten en soja.

Sterke botten

Handige deelverpakkingen

Dieetmargarine (80% vet) met extra vitamine D en
calcium

1-persoons porties

Bebo heeft als enige in de markt een speciale dieetmargarine (80% vet) die verrijkt
is met extra vitamine D en calcium. Deze samenstelling stimuleert de botaanmaak.
Bebo Vital is ongezouten en vrij van lactose, koemelkeiwit en gluten. Speciaal voor
mensen van 50 jaar en ouder.

Naast de kuipen heeft Bebo ook handige deelzakken. Hierin zitten 50 porties verpakt
van 10 gram per stuk. Door het formaat zijn deze verpakkingen gemakkelijk te bewaren
in de koelkast, handig voor op de broodserveerwagen of in de afdelingskeukens. De
10-grams portie van Bebo is gemakkelijk te openen en bevat voldoende inhoud voor
het hygiënisch besmeren van 1 boterham.

Bakken en braden
Smakelijk en verantwoord
Natuurlijk wilt u ook wel eens een eitje bakken, lekker vlees braden
of een cake bakken. Hiervoor biedt Bebo u smakelijke producten.
Handig in gebruik, verantwoord van samenstelling (ongeharde
plantaardige vetten, ongezouten) en vol van smaak.

Bebo Restaurant Margarine: 80% vet, ongehard, gluten- en sojavrij.
Bebo Planten Margarine: 80% vet, ongehard, allergeenvrij.

Goed eten begint met Bebo

Culinaire

Daily Gold

Cuisine

met botersmaak,
ook voor groente
en sauzen

met echte
boter, ideaal
voor vis

mals vlees,
lekkere jus

Deze drie verschillende vloeibare bakken & braden-producten zijn vrij van allergenen. Bebo Daily Gold,
met echte boter, bevat koemelkeiwit en lactose. De doseerfles (750 ml) is handig in gebruik. U kunt uw
gerechten bereiden zoals u dat wenst.

www.smildefoods.nl/

voor Kleinschalig Wonen
Variatie en gemak
Volop keuze in smakelijke tussendoortjes en schotels
Smilde Foods is met de merken Fano, Abee en De Ambachtelijke keuken al jaren een trouwe saladepartner voor de horeca en de
instellingen. Daar waar haalbaar, gaan we voor betaalbare duurzaamheid en gebruiken daarom alleen de beste ingrediënten, zoals Beter
Leven-vlees en vrije uitloopeieren, MSC en ASC-vis en natuurlijke kleur- en smaakstoffen.

Broodbeleg

Salades en tussendoortjes

Gevarieerde keuze voor iedereen

Gemak voor elk eetmoment
We gaan voor de pure echte smaak. Dus gebruiken we ook voor de salades van
De Ambachtelijke Keuken alleen de beste ingrediënten. De aardappels krijgen we
rechtstreeks van het land, de pastasalades hebben een stevige bite en we gebruiken
1*Beter Leven kip en varkensvlees en 2*Beter Leven vrije uitloopeieren, ook in onze
vetarme saladesaus. Daarnaast bevatten onze salades geen kunstmatige kleur- en
smaakstoffen. De salades van De Ambachtelijke Keuken zijn geschikt voor elk moment
van de dag. Onmisbaar als dagelijkse lunchvariatie of als opkikker tussendoor. Zo
wordt elk eetmoment gemakkelijk een salademoment. Kijk voor meer informatie en
serveersuggesties op www.ambachtelijkekeuken.nl.

Gasten willen graag kiezen. Met Fano Portion Packs biedt u ze de mogelijkheid
om hun broodje te beleggen met hun favoriete salade, roomkaas of spread. In
het assortiment zitten 11 populaire en voedzame smaken, allemaal bereid zonder
kunstmatige kleur- en smaakstoffen en glutenvrij (m.u.v. surimi-krabsalade en
kipsatésalade). Met Beter Leven vlees, MSC/ASC vis of vega, de Fano Portion Packs
(50g) zijn geschikt voor iedereen en voor elk moment.

Wilt u uw bewoners eens verrassen met een lekker en voedzaam tussendoortje?
Kies dan voor de 1-persoons slaatjes van Abee, in de smaken Huzaar, Rundvlees,
Zalm en Kip Sweet Onion. De recepturen zijn glutenvrij (m.u.v. Rundvleesslaatje) en vrij
van kunstmatige kleur- en smaakstoffen, lactose en koemelkeiwit. Verkrijgbaar per tray
van 12 x 140g (21 dagen houdbaar).

Praktische ondersteuning
Deskundig advies naast goede producten
Van een bedrijf dat al jaren actief is binnen de zorgmarkt mag u meer verwachten dan alleen goede producten. Zo hebben onze vertegenwoordigers een achtergrond als diëtist en
geven zij deskundig advies. Daarnaast bieden wij diverse informatiekaarten en ondersteuningsmaterialen voor uw locatie.
Lekkere tussendoortjes

Fano salades

tegen ondervoeding

Broodje Fano Ei-bieslooksalade (Portion Pack à 50g)*

245

Broodje Fano Roomkaas bieslook (Portion Pack à 50g)*

273

Broodje Fano Italiaanse spread (Portion Pack à 50g)*

255

5,7

Broodje Fano Tonijnsalade (Portion Pack à 50g)*

248

10,9

9,9

Fano Pulled Pork Aardappelsalade**

296

6,2

Fano Pastasalade Kip-Pesto**

362

8,4

6,9

De Ambachtelijke Keuken Aardappel-eisalade**

272

7,4

De Ambachtelijke Keuken Rundvleesschoteltje (175g)

319

6,1

Abee Kip sweet onionslaatje (140g)

220

4,5

* Genoemde voedingswaarden op basis van een salade op een zacht wit bolletje (131 kcal / 4,9g eiwit). De Fano Portion Packs zijn handzaam en gemakkelijk te openen.
** Genoemde voedingswaarden op basis van 150g salade, zelf geportioneerd.

Fano Portion Pack 50 gram
Kipkerriesalade
Kipsatésalade
Ei-bieslooksalade
Surimi-krabsalade
Tonijnsalade
Zalmsalade
Beenhamsalade
Italiaanse spread Tomaat-basilicum
Kruidenspread Prei-bieslook
Oude Kaassalade
Roomkaas bieslook
Abee Slaatje 140 gram
Huzarenslaatje
Rundvleesslaatje
Zalmslaatje
Kip sweet onionslaatje
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Broodje Fano Kipkerriesalade (Portion Pack à 50g)*
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Broodje Fano Kipsatésalade (Portion Pack à 50g)*

Fano salades worden bereid met verse duurzame ingrediënten, zoals Beter Leven vlees
(1 ster) en vrije uitloopeieren (Beter Leven, 2 sterren). De salades zijn vrij van kunstmatige
kleur- en smaakstoffen. Veel varianten bevatten geen lactose, koemelkeiwit en gluten.
Door het ruime assortiment aan aardappelsalades, pastasalades en broodsalades kunt u
eindeloos variëren.

In onderstaand overzicht worden de in de Fano Portion Packs en Abee slaatjes aanwezige allergenen aangegeven.
Kijk voor meer productinformatie op www.fano.nl of www.psinfoodservice.nl.

Veg

Voedingswaarden van een bereid tussendoortje
Broodje Fano Oude Kaassalade (Portion Pack à 50g)*

voor gemalen-vloeibare voeding

Allergenenanalyse Fano Portion Packs en Abee slaatjes

Ta

Op deze infokaart noemen wij een aantal varianten, eiwitrijk en vol energie, en vooral erg lekker. De salades
worden zoveel mogelijk bereid met duurzame ingrediënten zoals vrije uitloopeieren (Beter Leven, 2 sterren),
MSC-tonijn, Beter Leven vlees (1 ster) en natuurlijke kleur- en smaakstoffen. Veel van de hier genoemde
salades zijn gluten-, lactose- en koemelkeiwitvrij.

Glu

Voedzame tussendoortjes zijn van groot belang voor patiënten die herstellende zijn van een ziekte of medische
ingreep. Daarnaast hebben patiënten vaak weinig eetlust. Met onze tussendoortjes kunt u uw bewoners of
patiënten verleiden tot het nuttigen van een lekkere snack, die bovendien erg voedzaam is.

•

Fano salades zijn geschikt als basis voor gemalen-vloeibare voeding. Door deze te
vermengen met een vloeistof als water, melk of yoghurt ontstaat een smaakvol
tussendoortje. Hierdoor kunt u uw patiënten of
bewoners met kauw-/slikproblemen een alternatief
bieden voor de vaak kostbare klinische drinkvoeding.
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o = de op het etiket vermelde tarwevezel is glutenvrij (< 20 ppm)

• = receptuur bevat betreffende allergeen

De in dit overzicht genoemde producten worden bereid in een fabriek waar ook pinda's
en noten worden verwerkt. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Fano en Abee zijn geregistreerde merken van Smilde Foods BV Heerenveen.
Versie maart 2017.

Fano, De Ambachtelijke Keuken en Abee zijn geregistreerde merken van Smilde Foods BV Heerenveen.
Versie maart 2017. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondervoedingskaart
Een handige kaart met meer dan 10 verschillende
tussendoortjes die voldoen aan de richtlijnen voor
tussendoortjes tegen ondervoeding.

/kleinschaligwonen

Allergenenkaart
Voor de Portion Packs hebben we een handige overzichtskaart met alle allergenen per soort. Handig voor
bewoners met bijvoorbeeld glutenallergie of lactose
intolerantie.

Vloeibare voedingskaart
Een handige kaart waarmee u ideeën krijgt om
salades te verwerken als vloeibare voeding.

Smilde Foods, de organisatie achter
Bebo en Fano
Als foodservice-professional werkt u het liefst met de beste ingrediënten. Door goed te luisteren
naar uw wensen en behoeften kunnen wij blijven innoveren en ontwikkelen in onze gecertificeerde
Nederlandse productielocaties. Hierdoor is het brede Smilde Foods assortiment van A-merkkwaliteit en
staan we garant voor de hoogste voedselveiligheid.
Met onze producten kunt u als foodprofessional perfect inspelen op de toenemende vraag naar
verantwoord én smakelijk eten. Zo is bijvoorbeeld nagenoeg ons gehele assortiment vrij van lactose
en koemelkeiwit, zijn veel producten glutenvrij en gebruiken we, daar waar haalbaar en betaalbaar,
duurzame ingrediënten zoals MSC en ASC vis, vlees met het Beter leven keurmerk en vrije uitloopeieren
(2* Beter Leven).
Smilde Foods is een flexibel, internationaal opererend voedingsmiddelenbedrijf en onderdeel van
het familieconcern Royal Smilde in Heerenveen. Wij ontwikkelen hoogwaardige oplossingen met
margarines, oliën, vetten, salades, sauzen en convenience food. Onze producten vinden hun weg
naar de voedingsindustrie, retail- en foodservicemarkt. Samen met onze afnemers spelen wij in op de
wensen van de consument. Smilde Foods ontwikkelt hiervoor nieuwe concepten voor de specifieke
markten en wij laten ons hierbij leiden door de richtlijnen voor gezonde en veilige voedings- producten.
Hierbij nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens, maatschappij en
milieu.

Ga voor meer informatie over Smilde Foods en onze merken naar www.smildefoods.nl
of mail naar info@smildefoods.nl
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