
100% fruitGeen toegevoegdesuikerSmoothies

Verse Smoothies zijn niet meer weg te denken uit de horeca en de catering.

Fresh Fruit Express is een handig Smoothie-concept waarmee u, met een geringe investering
in een professionele blender, in kunt spelen op deze gezondheidstrend. Fresh Fruit Express 
biedt acht verschillende diepvries fruitcombinaties, smoothie basis sap en Pina Colada instantmix.
Hiermee bereidt u snel en eenvoudig een heerlijke Smoothie, Fruit Milkshake of Cocktail.
 
De Fresh Fruit Express Smoothies zullen tot 4-5 uur na bereiding niet schiften, waardoor ze ook
gemakkelijk, ruim voor consumptie, kunnen worden klaar gemaakt. Met de Fresh Fruit Express
Waring Blender bereidt u 240 verse Smoothies binnen 1 uur.

Elk zakje bevat 150 gram speciaal Smoothie diepvries fruit. Smoothie basis sap bestaat ook uit 100% 
fruit. Met 250 ml smoothie basis sap en een zakje diepvries fruit bereidt u, direct vanuit de diepvries,  
in 35 seconden een heerlijke verse 100% fruit Smoothie van ±400 ml.

Artikelnr. Fresh Fruit Express Inhoud per doos
171430 Tropical smoothie fruitmix
171441 (bio) aardbeien - banaan 20 x 150 gram
171431 Sunshine smoothie fruitmix
171442 (bio) ananas - mango 20 x 150 gram
171432 Paradise smoothie fruitmix
 mango - aardbeien 20 x 150 gram 
171433 Fantasy smoothie fruitmix
171443 (bio) frambozen - mango 20 x 150 gram
171434 Sunset smoothie fruitmix
 frambozen - aardbeien 20 x 150 gram
171435 Palmbeach smoothie fruitmix
171444 (bio) mango - banaan 20 x 150 gram
171436 Blueberry smoothie fruitmix
 bosbessen 20 x 150 gram 
171437 Orange juice smoothie fruitmix
 mandarijnen 16 x 200 gram 
171252 Dutch frozen yoghurt 20 x 75 gram 
171250 Smoothie Basis sap 8 x 1,5 liter
171245 Pina Colada instantmix (was kokospoeder) 12 x 500 gram 

100% Puur fruit Smoothies, Milkshakes en Cocktails

Super snel en vers bereid 
vanuit de diepvries!



Smoothie:  Combinatie van een zakje bevroren smoothie  
 fruitmix en 250 ml Smoothie basis sap.

Fruit Milkshake Combinatie van een zakje bevroren smoothie
Dessert:  fruitmix en 250 ml Smoothie basis sap. Voeg daar- 

aan onze frozen yoghurt, softijs of roomijs toe.

Cocktail  Combinatie van een zakje bevroren smoothie
Pina Colada: fruitmix en 250 ml Smoothie basis sap.
 Vervang daarbij voor een cocktail 35 ml Smoothie 
 basis sap door vodka, rum, gin of baileys.  
 Bij Pina Colada voegt u 35 ml rum, ijsblokjes,  
 citroensap en 50 gram van onze Pina Colada  
 instantmix toe.

Bereidingswijze:

• Schenk 250 ml Smoothie basis sap in een professionele blender.
 
• Schud daarna het bevroren zakje met 150 gram diepvries fruit leeg in de blender.

• Bij een fruit milkshake voegt u ook frozen yoghurt, 
 softijs of roomijs toe.

•	Mix	vervolgens	uw	combinatie	helemaal	fijn.

• Schenk de ±400 ml Smoothie, Milkshake of Cocktail in een
 groot glas of in een Fresh Fruit Express disposable en
 presenteer deze met een rietje van minimaal 6 mm.

Gebruik voor het beste resultaat de professionele geluidsarme 
blenders van Waring of één van onze andere merken.
Deze blenders zijn al vanaf € 200,- excl. BTW alleen verkrijgbaar 
via Fresh Fruit Express. Onze smoothie disposables zijn ook  
via onze webshop verkrijgbaar.

De 8 diepvries fruitmixen, de 3 diepvries veggiemixen, de smoothie 
basis sap, de frozen yoghurt en de Pina Colada instantmix zijn 
verkrijgbaar via uw grossier. 
Voor bestellijsten en bereidingslijsten zie onze website.

Vraag ook de gratis posters, menu-, en tafelkaartjes aan bij Fresh Fruit
Express ter ondersteuning van dit unieke verse Smoothie concept.

Zie ook www.freshfruit.express.
Voor meer informatie neem contact op met 0167-540400 (Nederland) of 02-4000898 (België)

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap en alcohol.  

www.freshfruit.express

Cocktail
vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - mango - kokos - rum

Baileys Cocktail

aardbeien - banaan - baileys

Gin Cocktail

bosbessen - gin

Red Daiquiri Cocktail

frambozen - aardbeien - rum

Screwdriver Cocktail

mandarijnen - wodka

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Blueberry Smoothie

bosbessen

Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

en alcohol

Smoothie
vers voor u gemixt

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Blueberry Smoothie

bosbessen

Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Geen

toegevoegde

suiker
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Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Biologische Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Fantasy Smoothie
frambozen - mango

Palmbeach Smoothie
mango - banaan

Geen

toegevoegde

suiker

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Biologische Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Fantasy Smoothie
frambozen - mango

Palmbeach Smoothie
mango - banaan

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

Biologische Smoothie
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Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 
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Biologische Smoothie
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Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Paradise Smoothie
mango - aardbeien

Sunset Smoothieframbozen + aardbeien

Geen
toegevoegde

suiker

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Smoothie
vers voor u gemixt

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie ananas - mango

Paradise Smoothie mango - aardbeien

Sunset Smoothie frambozen + aardbeien

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Paradise Smoothie
mango - aardbeien

Sunset Smoothieframbozen + aardbeien
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