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Smoothie Concept
vers voor u gemixt

Geen toegevoegde suiker

100% fruit Smoothies, Milkshakes en Cocktails
www.freshfruit.express



VERS 
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In 1993 maakte ik, Uko Vegter, een reis van 
vijf weken door Brazilië. De Braziliaanse keu-
ken heeft een enorme verscheidenheid aan 
gerechten, snacks en drankjes. Door de gro-
te veelzijdigheid aan fruit in Brazilië, verko-
pen ze daar veel lekkere en verse smoothies. 
Vaak dronk ik dan in elke stad bij een standje 
zo’n lekkere verse smoothie. 

Toen ik in 2007 mijn onderneming wilde 
uitbreiden, dacht ik weer terug aan mijn 
reis in Brazilië en aan die heerlijke gezonde 
smoothies. Ik was ervan overtuigd dat daar in 
Europa een markt voor moest zijn en besloot 
die allereerst in Nederland te introduceren. 
Mijn uitgangspunt daarbij was om dezelfde 
smaak die ik daar had geproefd, in een to-
taalconcept voor de horeca aan te bieden. 
De maatschappelijke aandacht voor gezond-
heid was inmiddels enorm gegroeid. Door 
het gebruik van speciaal smoothie diepvries 
fruit waarbij het toevoegen van suiker niet 
nodig was, speelde ik in op deze trend. 

Belangrijk was natuurlijk ook dat onze 
smoothies niet snel gingen schiften. We ver-
volmaakten het proces door een basissap 
zonder suiker toe te voegen om mee te blen-
den en introduceerden drie veggie-varianten. 
We brachten de fruit en veggie smoothies op 
de markt onder de naam Fresh Fruit Express 
en Veggie Express.

Maar toen waren we er nog niet. Voor een 
goede kwaliteit was het daarbij heel belang-
rijk om een betaalbare en zeer gebruiks-
vriendelijke blender te gebruiken. Daarom 
ontwikkelden we een assortiment met eigen 
kwalitatief hoogwaardige blenders. Daarna 
ging het snel en dit jaar zijn we al in 17 lan-
den actief met ons smoothie-concept en een 
belangrijke blender distributeur.

We zijn erg trots op deze prestatie en onze 
totaal oplossing voor de foodservice. En we 
hopen dat u net zoveel positieve reacties van 
uw klanten krijgt als wij elke dag van onze 
horecaondernemers. 

Bel mij of een van mijn collega’s gerust als u 
meer wilt weten over onze producten!

 

Uko Vegter
oprichter Fresh Fruit Express International BV

Sinds 2007 werk ik elke dag met plezier aan het 
verkopen, distribueren en ontwikkelen van het 
smoothie-concept. Elke dag maken wij klanten blij 
met een gezonde keuze voor hun horecagelegen-
heid. 

Voorwoord

LEKKER, 
GEZOND EN

 GEMAKKELIJK
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Het concept
Smoothies
In heel Europa is een duidelijke trend zicht-
baar naar gezonder en bewuster eten. Fruit 
is een onmisbaar onderdeel van gezonde 
voeding. Smoothies sluiten daarom uitste-
kend aan bij deze trend en worden dan ook 
steeds meer verkocht in horeca en catering. 

Fresh Fruit Express is sinds 2007 een snel-
groeiende organisatie binnen Europa met 
een sterke visie en focus. Fresh Fruit Express 
stelt zich ten doel om de fruit- en groent-
econsumptie te stimuleren via de verkoop 
van een trendy en gezond fruit- & groen-
te-concept in de foodservice en de catering. 

Fruit en groente

Naast onze 9 Fresh Fruit Express diepvries-
fruitmixen leveren we ook 4 Veggie Express 
diepvries veggiemixen die u allemaal met 
dezelfde Fresh Fruit Express Smoothie basis-
sap bereidt.

Wat heeft u nodig?

Het enige dat u nodig heeft om te starten 
is één van onze professionele blenders, de 
9 smaken diepvriesfruitmixen en 4 smaken 
groentemixen, het basissap van 100% fruit 
en de Pina Colada instantmix. Naast aan-
sprekende promotiematerialen zoals posters 
en menukaarten, zijn er ook speciale be-
drukte Fresh Fruit Express meeneembekers. 
Al deze producten zijn te vinden in onze 
webshop. Kijk daarom in onze webshop om 
te bepalen wat u precies nodig heeft. 

Wat kunt u nog meer maken met 
onze producten?

Met een kleine aanpassing kunt u met ons 
concept ook een fruitmilkshake, cocktail, 
smoothie bowl, dessert, amuse of fruitshot 
bereiden. Voor een verse Pina Colada bij-
voorbeeld vervangt u een gedeelte van het 
sap door rum, zoals bijvoorbeeld Bacardi 
Lemon.

Onze focus

Smaak: alleen rijpe en smaakvolle fruitsoor-
ten worden gebruikt. 

Gezondheid: er worden geen suikers toege-
voegd, ook niet via het Smoothie basissap.
 
Snel en eenvoudig: in 35 seconden bereidt 
u een smoothie vanuit de diepvries. 

Communicatie: promotiemiddelen zoals 
menukaarten ter ondersteuning van de 
verkoop. 

Blenders: wij ondersteunen de klant met 
zeer betaalbare en heel gebruiksvriendelijke 
blenders. 

Perfect voor de horeca

Het Fresh Fruit Express concept biedt een 
ondernemer in de horeca of catering de 
mogelijkheid om met een zeer geringe in-
vestering verse smoothies, fruit milkshakes, 
smoothie bowls en cocktails te bereiden. 

Onze omdozen zijn voorzien van verschil-
lende kleuren zodat u ze eenvoudig kunt 
vinden in uw diep- vriesvak. Ze maken ook 
maximaal gebruik van uw diepvriesruimte 
met 20 fruitmixen in een omdoos. 

Interesse in ons concept?
Nodig ons uit voor een demonstratie en wij 
laten u zien waarom ons concept voor u als 
ondernemer zo winstgevend kan zijn. Bij 
deze demonstratie laten wij u uiteraard zien 
hoe we onze smoothies bereiden en waar 
u op moet letten tijdens het bereiden van 
een goede smoothie. U kunt de smoothies 
vanzelfsprekend ook proeven. 
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Het concept

Basis voor alle smoothies, milkshakes, 
cocktails en smoothie bowls!

De Fresh Fruit Express smoothie basis 
fruitsap is de basis voor al onze smoothies. 
Voeg 250 ml toe voor een smoothie en 
300 ml voor een veggie smoothie. Ook 
kunt u de smoothie basissap voor ande-
ren recepten gebruiken zoals cocktails en 
smoothiebowls!

De Fresh Fruit Express smoothie basissap 
is een combinatie van appelsap en mango-
puree. Er zijn geen conserveermiddelen of 
extra suiker aan de sap toegevoegd. Hier-
door kunnen wij een 100% fruit smoothie 
garanderen. 

Onze smoothie basissap geeft aan onze 
smoothies de unieke twist. Zodat ze samen 
met ons speciale smoothie fruit als unieke 
smaakbeleving worden ervaren.

Met 1 pak smoothie basissap bereidt u 6 
fruit smoothies of 5 veggie smoothies.

7 dagen houdbaar na openen van de ver-
pakking

Artikelnr.

171250

Fresh Fruit Express

Smoothie Basissap

Inhoud per doos

8 x 1,5 liter

Prijs 

Prijzen zie website

SMOOTHIE 
BASIS 
FRUITSAP
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100% 
FRUIT!
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Fresh Fruit Express 
Fruit Smoothies 

Waarom Fresh Fruit Express?

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 
relatief geringe investering in een professi-
onele blender, in kunt spelen op deze ge-
zondheidstrend. Fresh Fruit Express biedt 
9 verschillende diepvriesfruitcombinaties, 
smoothie basissap en Pina Colada-instant-
mix. Hiermee bereidt u snel en eenvoudig 
een heerlijke Smoothie, Fruit Milkshake, 
Cocktail of Smoothiebowl. 

Elk zakje bevat 150 g speciaal Smoothie 
diepvriesfruit. Smoothie basissap bestaat 
ook uit 100% fruit. Met 250 ml smoothie 
basissap en een zakje diepvriesfruit be-
reidt u, direct vanuit de diepvries, in 35 
seconden een heerlijke verse 100% fruit 
Smoothie van 400 ml. 

De Fresh Fruit Express Smoothies zullen 
tot 4-5 uur na bereiding niet schiften, waar-
door ze ook gemakkelijk, ruim voor con-
sumptie, kunnen worden klaar gemaakt. 
Met de Fresh Fruit Express-blender bereidt 
u 240 verse Smoothies binnen 1 uur. 

Blender

Gebruik voor het beste resultaat de pro-
fessionele geluidsarme blenders van ons 
eigen merk of één van de andere merken 
uit onze webshop. Deze blenders zijn ver-
krijgbaar bij Fresh Fruit Express.

Bereidingswijze

1. Schenk 250 ml Smoothie basissap in 
een professionele blender. 

2. Schud daarna het bevroren zakje met 
150 g diepvriesfruit leeg in de blender. 
(Bij een fruit milkshake voegt u ook frozen 
yoghurt, softijs of roomijs toe.) 

3. Mix vervolgens uw combinatie helemaal 
fijn. 

4. Schenk de ± 400 ml Smoothie, Milksha-
ke of Cocktail in een groot glas of in een 
Fresh Fruit Express-disposable en presen-
teer deze met een rietje van minimaal 8 
mm. 

5. In de meeste blenders kunt u maximaal 
3 smoothies tegelijk bereiden

Bestellen

De 9 diepvriesfruitmixen, de 4 diepvries 
veggie-mixen, de smoothie basissap en 
de Pina Colada instantmix zijn verkrijgbaar 
via uw grossier. Voor bestellijsten en berei-
dingslijsten zie onze website. 

Houdbaarheid

Onze 9 diepvriesfruitmixen, het basissap en 
de Pina Colada instantmix zijn verkrijgbaar 
bij bijna alle grossiers en zijn minimaal 6-12 
maanden houdbaar. Op deze manier kunt 
u soms wel een heel jaar lang genieten van 
verse smoothies met de producten van Fresh 
Fruit Express! 
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Waarom Veggie Express?

Steeds meer consumenten zijn zich bewust 
van de relatie tussen gezondheid en voe-
ding. Fresh Fruit Express speelt al enkele 
jaren in op deze trend met een uniek Fruit-
smoothie Concept. Op snelle en eenvoudi-
ge wijze maakt elke horecaondernemer met 
diepvrieszakjes van diverse Fruitcombinaties, 
Smoothie basissap en een blender een heer-
lijke Fruit Smoothie van vers fruit. 

Wij constateren een groeiende vraag naar 
Groentesmoothies. Het is Fresh Fruit Ex-
press gelukt om een echt smakelijk Groente 
Smoothie concept te ontwikkelen onder de 
naam Veggie Express. Drie uitgebalanceer-
de groentecombinaties in zakjes van 150 g, 
aangevuld met 300 ml Fresh Fruit Express 
Smoothie basissap vormen de basis van deze 
zeer smakelijke Veggie GroenteSmoothies. 

Snel aan de slag

U heeft niet veel nodig om te starten met het 
Veggie Groentesmoothies concept. Met een 
goede blender, Smoothie basissap en de 4 
Veggie Express groentemixen kunt u al star-
ten. De 4 groente mixen van Veggie Express 
en Smoothie basissap van Fresh Fruit Express 
zijn verkrijgbaar via uw horecagroothandel. 
Voor bestellijsten en bereidingslijsten, zie 
onze website. 

Promotie

Vraag gratis posters, menu- en tafelkaart-
jes aan bij Fresh Fruit Express ter onder-
steuning van dit unieke en verse Groente 
Smoothie concept. Onze smoothiedispo-
sables zijn via onze webshop verkrijgbaar. 

Bereidingswijze

1. Schenk 300 ml Smoothie basissap in een 
professionele blender 

2. Schud daarna het bevroren Veggie zakje 
met 150 g groentemix leeg in de blender 

3. Mix vervolgens uw combinatie helemaal 
fijn.

4. Schenk de smoothie in een glas of in een 
disposablebeker van 400 ml en presenteer 
deze met een rietje van minimaal 8 mm 

5. In de meeste blenders kunt u maximaal 
3 smoothies tegelijk bereiden 
 
Blender

Gebruik voor het beste resultaat de pro-
fessionele geluidsarme blenders van ons 
eigen merk of één van onze andere mer-
ken. Deze blenders zijn verkrijgbaar via 
Fresh Fruit Express.  

Veggie Express 
Veggie Smoothies 
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Fresh Fruit Express Artikel-
nr.

Inhoud per 
doos

Prijs

Smoothie Basissap 171250 8 x 1,5 liter Prijzen zie website

Tropical smoothie fruitmix
aardbeien - banaan

171430 20 x 150 g Prijzen zie website

Sunshine smoothie fruitmix
ananas - mango

171431 20 x 150 g Prijzen zie website

Paradise smoothie fruitmix
mango - aardbeien

171432 20 x 150 g Prijzen zie website

Fantasy smoothie fruitmix
frambozen - mango

171433 20 x 150 g Prijzen zie website

Sunset smoothie fruitmix
frambozen - aardbeien

171434 20 x 150 g Prijzen zie website

Strawberry smoothie  
fruitmix
aardbeien 

171445 20 x 150 g Prijzen zie website

Morning Glory smoothie 
fruitmix
ananas - aardbeien

171446 20 x 150 g Prijzen zie website
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Fresh Fruit Express Artikel-
nr.

Inhoud per 
doos

Prijs

Smoothie Basissap 171250 8 x 1,5 liter Prijzen zie website

Tropical smoothie fruitmix
aardbeien - banaan

171430 20 x 150 g Prijzen zie website

Sunshine smoothie fruitmix
ananas - mango

171431 20 x 150 g Prijzen zie website

Paradise smoothie fruitmix
mango - aardbeien

171432 20 x 150 g Prijzen zie website

Fantasy smoothie fruitmix
frambozen - mango

171433 20 x 150 g Prijzen zie website

Sunset smoothie fruitmix
frambozen - aardbeien

171434 20 x 150 g Prijzen zie website

Strawberry smoothie  
fruitmix
aardbeien 

171445 20 x 150 g Prijzen zie website

Morning Glory smoothie 
fruitmix
ananas - aardbeien

171446 20 x 150 g Prijzen zie website

Palmbeach smoothie fruitmix
mango - banaan

171435 20 x 150 g Prijzen zie website

Blueberry smoothie fruitmix
bosbessen

171436 20 x 150 g Prijzen zie website

Veggie Express Artikelnr. Inhoud per 
doos

Levering

Orange veggie smoothie mix
wortel - paprika
knolselderij - gember

171438 20 x 150 g Prijzen zie website

Green veggie smoothie mix
spinazie - broccoli
pastinaak - appel

171439 20 x 150 g Prijzen zie website

Red veggie smoothie mix 
paprika - tomaat - wortel 
pastinaak - rode biet

171440 20 x 150 g Prijzen zie website

Green Tornado 
veggie smoothie mix 
banaan - ananas - mango - 
spinazie

171447 20 x 150 g Prijzen zie website
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Pina Colada Cocktail
ananas mango 

pina colada instantmix
rum

Baileys Cocktail
aardbeien banaan 

baileys

Gin Cocktail
bosbessen 

gin

Red Daiquiri Cocktail
 aardbeien

 rum

LEKKER 
EN GEZOND 
& ALCOHOL
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Pina Colada 

Om snel een heerlijke Pina Colada cock-
tail te bereiden, hebben wij een perfecte 
oplossing. De Fresh Fruit Express Pina Co-
lada Instantmix. Deze instantmix voegt u 
toe aan de smoothie in de blender samen 
met alcohol om zo een verse Pina Colada 
of andere fruitcocktail te kunnen bereiden. 

Blender

Gebruik voor het beste resultaat de pro-
fessionele geluidsarme blenders van ons 
eigen merk of één van onze andere mer-
ken. Deze blenders zijn verkrijgbaar via 
Fresh Fruit Express.

Bereidingswijze andere fruitcock-
tails

Bij de andere fruitcocktails vervangt u de 
sunshinemix met de fruitmixen van de menu-
kaart en de rum door Baileys, Gin of Wodka. 
Voeg vervolgens ook 2 of 3 ijsblokjes toe. 

Bereidingswijze Pina Colada 

1. Schenk 250 ml Fresh Fruit Exrpress 
smoothie basissap in een professionele 
blender 

2. Schud daarna het bevroren Fresh Fruit 
Express ananas en mango fruitzakje van 
150 g leeg in de blender 

3. Voeg 3 tot 5 ijsblokjes en citroensap toe 

4. Voeg 50g Fresh Fruit Express Pina Cola-
da instantmix toe 

5. Voeg 35 ml rum toe 

6. Mix vervolgens uw combinatie helemaal 
fijn 

7. Schenk de cocktail in een glas of in een 
disposable beker en presenteer deze met 
een rietje van minimaal 8 mm 

Pina Colada Milkshake 

Bereid een Pina Milkshake in de blender 
met 150 ml melk, 3 tot 5 ijsblokjes en 50 
gram of 3 schepjes Pina Colada instantmix.
In de Slush is de verhouding 2 x 500 g 
poeder met 3 liter volle houdbare melk. 

Fresh Fruit Express Artikelnr. Inhoud per doos Prijs

Pina Colada instantmix
120 consumpties

171245 12 zakjes x 500 g Prijzen zie website

Cocktails en 
Milkshakes
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De ijskoude 
koffiesensatie

Viareggio
®
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Viareggio
®

Viareggio Cool Cappuccino  Con-
cept

Cool Cappuccino is al jaren een groot 
succes. Ook steeds meer Nederlanders 
ontdekken deze verfrissende koffiedrank. 
Zoals warme thee ice tea werd, wordt 
warme koffie steeds meer koud gedronken. 
Cool Cappuccino spreekt ook nieuwe 
doelgroepen zoals jongeren aan. Kortom: 
koude koffie is hot. 

Viareggio is een handig Cool Cappuccino 
concept, waarmee u kunt inspelen op 
deze toenemende behoefte aan koude 
koffiedranken. In een handomdraai 
bereidt u een smakelijke en ijskoude cool 
cappuccino in de blender of de slush. 

Voordelen

- Echt lekker 
- Snel, makkelijk en vers bereid 
- Lang houdbare verpakking 
- Met 1 zak van 500 g Viareggio Cool Cap-
puccino poeder bereidt u tot wel 10 bekers 
Cool Cappuccino 
- Zeer aantrekkelijke marges 

Slush

U kunt de Cool Cappuccino natuurlijk 
ook in een Slush-apparaat bereiden. De 
verhouding is 2 x 500 g poeder met 3 
liter volle houdbare melk. Voor de Baileys 
variant in de Slush voegt u 300 ml Baileys 
toe per 3 liter melk.

Bereidingswijze blender

1. Schenk 150 ml melk of water in de 
blender.

2. Schep vervolgens per consumptie 
50 g of 3 koffieschepjes Viareggio Cool 
Cappuccino instantmix erbij.

3. Voeg tenslotte per consumptie 3 tot 12 
droge ijsklontjes toe. 

4. Voor de exclusieve Baileys-variant 
vervangt u 35 ml melk door 35 ml Baileys.
 
5. Druk een paar keer op de Pulse knop 
totdat het ijs is gecrusht. Mix vervolgens 
uw combinatie helemaal fijn.

6. Presenteer de Cool Cappuccino 
(eventueel met slagroom en cacao) met 
een rietje in een glas of beker van 350 ml.

Baileys

Voor de echte liefhebbers vervangt u 
35 ml melk door Baileys, waarmee het 
concept Viareggio Cool Cappuccino een 
exclusieve uitstraling krijgt en meelift op 
de enorme naamsbekendheid van Baileys. 

Viareggio Artikelnr. Inhoud per doos Prijs

Cool Cappuccino 
instantmix

171246 12 zakjes x 500 g Prijzen zie website   
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Viareggio
®

Viareggio Vanilla instantmix

Viareggio Cool Cappuccino is al jaren 
een groot succes. We hebben nu ook 
de Viareggio Vanilla instantmix aan ons 
assortiment toegevoegd. 

In een handomdraai bereidt u een 
smakelijke en ijskoude Vanilla Milkshake in 
de blender of de slush.  

Voordelen

-  Echt lekker 
- Snel, makkelijk en vers bereid 
- Lang houdbare verpakking 
-  Met 1 zak van 500 g Viareggio Vanilla poe-

der bereidt u tot wel 10 bekers Vanille 
milkshake  

- Zeer aantrekkelijke marges  

Slush

U kunt de Vanilla Milkshake ook in een 
Slush-apparaat bereiden. De verhouding 
is 1 kg poeder met 3 liter volle houdbare 
melk. 
Voor de Fruit Milkshake variant in de Slush 
voegt u 750 ml smoothie fruit dat u eerst 
mixt in de blender met zo weinig mogelijk 
sap. 

Bereidingswijze blender

1. Schenk 150 ml melk of water in de 
blender. 

2. Schep vervolgens per consumptie 
50 g of 3 koffieschepjes Viareggio Vanilla 
instantmix erbij. 

3. Voeg tenslotte per consumptie 3 tot 12 
droge ijsklontjes toe. 

4. Voor een fruit milkshake kunt u er een 
fruitmix bijdoen in plaats van ijsklontjes. 

5. Druk een paar keer op de Pulse knop 
totdat het ijs is gecrusht. Mix vervolgens 
uw combinatie helemaal fijn. 

6. Presenteer de Fruit milkshake of de 
Vanilla Milkshake met een rietje in een 
glas of beker.

Viareggio Artikelnr. Inhoud per doos Prijs

Vanilla 
instantmix

171247 12 zakjes x 500 g Prijzen zie website
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Smoothie bowls
Bereidingswijze

1. Schenk 100 ml smoothie basissap in de 
blenderbeker 

2. Voeg 2 (bevroren) bananen toe 

3. Voeg de fruitmix naar keuze toe 

4. Blend kort en op een laag tempo (keuze 4 
op de Fresh Fruit Express blender) voor een 
stevige massa 

5. Leg de toppings zoals stukjes fruit, zaden, 
muesli, noten of kokosrasp op de smoothie 
bowl 

Waarom Fresh Fruit Express?

Bij het gebruik van onze bevroren zakjes 
fruit en smoothie basissap kunt u genie-
ten van een lange houdbaarheid. De hoge 
kwaliteit van onze smoothie basissap in 
combinatie met de bevroren zakjes fruit 
geeft de unieke smaak van Fresh Fruit Ex-
press aan de smoothiebowls. Onze bevro-
ren fruitmixen zijn verkrijgbaar bij alle ho-
recagrossiers. 

 

Smoothie bowls 

Sinds 2007 maakt Fresh Fruit Express al 
smoothies. De stap naar smoothiebowls 
was voor ons daarom niet heel groot. De 
dikte van de smoothiebowl verschilt van 
die van de smoothies. Bovendien heeft 
u de mogelijkheid om de smoothiebowls 
lekker en leuk te versieren met diverse 
toppings zoals stukjes fruit, zaden, muesli, 
noten of kokosrasp. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat de smoothiebowl er prachtig 
uitziet! 

Waarom smoothiebowls?

De laatste jaren is de smoothiebowl echt 
een trend geworden. Het is snel bereid en 
geschikt als ontbijt, lunch of tussendoortje. 
De volle structuur van de bowl in combi-
natie met de toppings zorgt voor een vol 
gevoel. U kunt de smoothiebowl helemaal 
zelf afmaken met toppings, zo is elke bowl 
uniek! 

Prijzen

Per smoothiebowl betaalt u ongeveer € 1,05 
voor 100 ml smoothie basissap en een zakje 
fruitmix. Als u hier 2 bananen van 150 g aan 
toevoegt, zult u ongeveer uitkomen op een 
prijs van € 1,35 exclusief toppings.  

Serveertips

Serveer uw smoothiebowls bijvoorbeeld in de 
milieuvriendelijke handgemaakt kokosnoot-
bakjes van The Coconut Bowl NL. U ontvangt 
20% korting met de code: FRESHFRUIT-
EXPRESS20% op www.thecoconutbowl.nl. 
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Promotiemateriaal

Gratis voor al onze klanten!

Bij het gebruik van Fresh Fruit 
Express heeft u de mogelijkheid 
om gratis gebruik te maken van 
Fresh Fruit Express promotiema-
teriaal, zodat u op een leuke en 
duidelijke manier onze produc-
ten kunt promoten. Vraag gratis 
posters, menu- en tafelkaartjes 
aan bij Fresh Fruit Express ter 
ondersteuning van dit verse 
en unieke Smoothie concept. 
Bovendien zijn alle promotie-
materialen verkrijgbaar via de 
website: www.freshfruit.express.

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

www.freshfruit.express

Cocktail

vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - m
ango - kokos - ru

m

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% va

n de

dage
lijk

s a
anbevolen

hoeveelheid fru
it

en alc
ohol

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

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

vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - m
ango - kokos - ru

m

aardbeien - banaan - baileys

Red Daiquiri Cocktail

frambozen - aardbeien - rum

Screwdriver Cocktail

mandarijnen - wodka

4610433 FFE_tafelkaart_cocktail NL.indd   1

03-02-17   08:52

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

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. 

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

4610433 FFE_tafelkaart_biologisch NL.indd   1

03-02-17   08:22

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

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 Smoothie

frambozen + aardbeien

4610433 FFE_tafelkaart_4 fruit NL.indd   1

03-02-17   08:17

PROMOOT 
ONS!

Cool 

Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Cool 

Cappuccino

met

Viareggio
®

www.viareggio.nu

De ijskoude 

koffiesensatie 

met Baileys

De ijskoude 

koffiesensatie

CAPPUCCINO_tafkrt_dec2012.indd   1

07-12-12   12:41

Geen 
toegevoegde

suiker

Smoothies

Ook leverbaar met bevroren yoghurt. 

Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml. 

www.freshfruit.expressVers voor u gemixt
Green Veggie  

Smoothie

Red Veggie  

Smoothie

Palmbeach Smoothie

Orange Veggie  

Smoothie

Green Tornado  

Smoothie

Tropical Smoothie

Fantasy Smoothie

Blueberry Smoothie

Sunshine Smoothie

Sunset Smoothie

Paradise Smoothie
Strawberry Smoothie

(new)

Morning Glory Smoothie

(new)

(new)

Viareggio®

Ice Cold Coffee Sensation

No No added 
added sugar

sugar

Fruit Milkshake

Each fruit smoothie is also possible as a fruit milkshake 100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails
www.freshfruit.express

Smoothiefreshly blended for you

Pina Colada Cocktail• ananas + mango + kokos + rum
• ananas + mangue + noix de coco + rhum
• pineapple + mango + coconut + rum
• piña + mango + coco + ron• ananas + mango + kokosnuss + rum

• ananas + mango + noce di cocco + rum

Baileys Cocktail
• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys • strawberry + banana + baileys

• fresa + plátano + baileys• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail
• bosbessen + gin • myrtilles + gin• blueberry + gin • arandano + ginebra• heidelbeeren + gin• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail• aardbeien + rum• fraises + rhum• strawberry + rum• fresa + ron• erdbeeren + rum• fragola + rum

CocktailsFruit Milkshakes
150 g150 gFruitFruit

Cool Cappuccino with Baileys

Cool Cappuccino

Vanilla Milkshake

Piña Colada Milkshake

Cappuccino

Cappucino & Milksha
ke

Fruit Milkshakes • fruitmix + ijs• mélange de fruits + crème glacée
• fruitmix + icecream• mezcla de frutas + helado• fruchtmischung + eiscreme• mix di frutta + gelato

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails

4842300_Q-FFE_A3-Menukaart_international_Dec2021_v9.indd   1

4842300_Q-FFE_A3-Menukaart_international_Dec2021_v9.indd   1

29-12-2021   12:28
29-12-2021   12:28

19



No No 
added added 
sugarsugarSmoothies 100% 100% 

FruitFruit

Your smoothie is freshly blended with 100% fruit and vegetables.
Each smoothie of 400 ml contains only between 150 and 210 calories.

Tropical Smoothie

• aardbeien + banaan
• fraises + banane
• strawberry + banana
• fresa + plátano
• erdbeeren + banana
• fragola + banana

Morning Glory fruitmix 
Smoothie

• ananas + aardbeien
• ananas + fraises
• pineapple + strawberry
• piña + fresa
• ananas + erdbeeren
• ananas + fragola

Palmbeach Smoothie

• mango + banaan
• mangue + banane
• mango + banana
• mango + plátano
• mango + banana
• mango + banana

Blueberry Smoothie

• bosbessen
• myrtilles
• blueberry
• arandano
• heidelbeeren
• mirtillo

Sunset Smoothie

• frambozen + aardbeien
• framboises + fraises
• raspberry + strawberry
• frambuesa + fresa
• himbeeren + erdbeeren
• lampone + fragola

Fantasy Smoothie

• frambozen + mango
• framboises + mangue
• raspberry + mango
• frambuesa + mango
• himbeeren + mango
• lampone + mango

Sunshine Smoothie

• ananas + mango
• ananas + mangue
• pineapple + mango
• piña + mango
• ananas + mango
• ananas + mango

Paradise Smoothie

• mango + aardbeien
• mangue + fraises
• mango + strawberry
• mango + fresa
• mango + erdbeeren
• mango + fragola

Strawberry fruitmix 
smoothie

• aardbeien
• fraises
• strawberry
• fresa
• erdbeeren
• fragola

Smoothies

No No 
added added 
sugarsugar

Green Tornado smoothie 
mix
energize

•  banaan + ananas + mango + spinazie
•  banane + ananas + mangue + épinards
•  banana + pineapple + mango + spinach
•  plátano + piña + mango + espinacas
•  banana+ ananas + mango + spinat
•  banana + ananas + mango + spinaci

Orange Veggie Smoothie
detox your body

•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre
•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre
•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothie
get the power

•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothie

great for your heart and blood

•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet
•  poivron rouge + tomate + carotte + panais + 

betterave rouge
•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot
•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía + 

remolacha
•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake + 

rote bete
•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca + 

barbabietola rossa

(new)(new)

(new)

Smoothies

Smoothies
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Viareggio
®

Ice Cold Coffee Sensation

No No 
added added 
sugarsugar

Fruit MilkshakeEach fruit smoothie is also possible as a fruit milkshake

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails
www.freshfruit.express

Smoothie
freshly blended for you

Pina Colada Cocktail

• ananas + mango + kokos + rum
• ananas + mangue + noix de coco + rhum
• pineapple + mango + coconut + rum
• piña + mango + coco + ron
• ananas + mango + kokosnuss + rum
• ananas + mango + noce di cocco + rum

Baileys Cocktail

• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys 
• strawberry + banana + baileys
• fresa + plátano + baileys
• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail

• bosbessen + gin 
• myrtilles + gin
• blueberry + gin 
• arandano + ginebra
• heidelbeeren + gin
• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail

• aardbeien + rum
• fraises + rhum
• strawberry + rum
• fresa + ron
• erdbeeren + rum
• fragola + rum

Cocktails
Fruit Milkshakes

150 g150 g
FruitFruit

Cool Cappuccino with Baileys

Cool Cappuccino

Vanilla Milkshake

Piña Colada Milkshake

Cappuccino

Cappucino & Milks

ha
ke

Fruit Milkshakes 

• fruitmix + ijs
• mélange de fruits + crème glacée
• fruitmix + icecream
• mezcla de frutas + helado
• fruchtmischung + eiscreme
• mix di frutta + gelato

100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails100% fruit Smoothies, Milkshakes and Cocktails
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(new)

(new) (new)



21

Eventueel ook verkrijgbaar als Fruit Milkshake. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml.

Tropical Smoothie

• aardbeien + banaan
• fraises + banane
• strawberry + banana
• fresa + plátano
• erdbeeren + banana
• fragola + banana

Sunshine Smoothie

• ananas + mango
• ananas + mangue
• pineapple + mango
• piña + mango
• ananas + mango
• ananas + mango

Paradise Smoothie

• mango + aardbeien
• mangue + fraises
• mango + strawberry
• mango + fresa
• mango + erdbeeren
• mango + fragola

Strawberry Smoothie

• aardbeien
• fraises
• strawberry
• fresa
• erdbeeren
• fragola

Morning Glory Smoothie

• ananas + aardbeien
• ananas + fraises
• pineapple + strawberry
• piña + fresa
• ananas + erdbeeren
• ananas + fragola

(new)

(new)



Palmbeach Smoothie

• mango + banaan
• mangue + banane
• mango + banana
• mango + plátano
• mango + banana
• mango + banana

Blueberry Smoothie

• bosbessen
• myrtilles
• blueberry
• arandano
• heidelbeeren
• mirtillo

Sunset Smoothie

• frambozen + aardbeien
• framboises + fraises
• raspberry + strawberry
• frambuesa + fresa
• himbeeren + erdbeeren
• lampone + fragola

Fantasy Smoothie

• frambozen + mango
• framboises + mangue
• raspberry + mango
• frambuesa + mango
• himbeeren + mango
• lampone + mango

Fruit Milkshakes

• fruitmix + ijs
• mélange de fruits + crème glacée
• fruitmix + icecream
• mezcla de frutas + helado
• fruchtmischung + eiscreme
• mix di frutta + gelato

Eventueel ook verkrijgbaar als Fruit Milkshake. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml.22
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Pina Colada Cocktail

• ananas + mango + kokos + rum
• ananas + mangue + noix de coco + rhum
• pineapple + mango + coconut + rum
• piña + mango + coco + ron
• ananas + mango + kokosnuss + rum
• ananas + mango + noce di cocco + rum

Baileys Cocktail

• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys 
• strawberry + banana + baileys
• fresa + plátano + baileys
• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail

• bosbessen + gin 
• myrtilles + gin
• blueberry + gin 
• arandano + ginebra
• heidelbeeren + gin
• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail

• aardbeien + rum
• fraises + rhum
• strawberry + rum
• fresa + ron
• erdbeeren + rum
• fragola + rum

23



Green Tornado Smoothie
energize

•  banaan + ananas + mango + spinazie
•  banane + ananas + mangue + épinards
•  banana + pineapple + mango + spinach
•  plátano + piña + mango + espinacas
•  banana+ ananas + mango + spinat
•  banana + ananas + mango + spinaci

Orange Veggie Smoothie
detox your body

•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre
•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothie
get the power

•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothie
great for your heart and blood

•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet
•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot
•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía +  

remolacha
•  poivron rouge + tomate + carotte + panais +  

betterave rouge
•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake +  

rote bete
•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca +  

barbabietola rossa

Your veggie smoothie is freshly blended with 100% vegetables and fruit. 
Each veggie smoothie of 400 ml contains only between 150 and 170 calories.

Vers voor u gemixt
24

(new)
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Geen toegevoegdesuikerSmoothies

Ook leverbaar met bevroren yoghurt. 
Tussen de 150 kcal en 210 kcal per glas van 400 ml. 

www.freshfruit.express

Vers voor u gemixt

Green Veggie  
Smoothie

Red Veggie  
Smoothie

Palmbeach Smoothie

Orange Veggie  
Smoothie

Green Tornado  
Smoothie

Tropical Smoothie

Fantasy Smoothie

Blueberry Smoothie

Sunshine Smoothie

Sunset Smoothie Paradise Smoothie

Strawberry Smoothie

Morning Glory Smoothie
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Cool 
Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Ice Cold
Coffee Sensation



Ice Cold
Coffee Sensation

Cool 
Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Ice Cold
Coffee Sensation



Cool Cappuccino 
with Baileys

Cool Cappuccino 

Viareggio
®

Ice Cold Coffee Sensation
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Fresh Fruit Express-blenders

Gebruiksvriendelijk, simpel en met perfecte resultaten. De 
blenders van Fresh Fruit Express zijn zeer geschikt voor het 
bereiden van onze producten. 

Bekers

De bekers van Fresh Fruit Express hebben een unieke ronde 
vorm met maatbekerstreepjes om het basissap-volume af te 
meten. Ze zijn voorzien van vier scherpe blendermesjes om 
het bevroren fruit en het sap elke keer opnieuw te kunnen 
fijnmalen tot een heerlijke smoothie. 

Geluidswerende kap

De blenders die voorzien zijn van een geluidswerende kap 
maken minder geluid tijdens het blenden.

Smoothie programmering

De blender heeft 4 voorgeprogrammeerde toetsen: 1, 2 en 3 
voor 1,2 en 3 smoothies en 4 voor geluidsarme bereiding. De 
blender stopt automatisch. 

Garantie en voorwaarden

Bij aankoop van een blender krijgt u hierop 1 jaar garantie. 
Wij leveren geen garantie op de bekers. De bekers mogen 
niet in de vaatwasser worden schoongemaakt. De fruitmixen 
mogen niet kouder dan bij min 20 graden worden bewaard.

Blenders

UITSTEKENDE
PRIJS-KWALITEIT 

VERHOUDING

29



Voor prijzen blenders en losse bekers zie website.

Inhoud beker 1,5 liter

Afmeting blender: B 215 x D 274 x H 449 mm

Vermogen: 2200 W of 3 HP

Beker: BPA vrij

Programma:  4 voorgeprogrammeerde toetsen: 1, 2 en 3 
smoothies en 4 voor geluidsarme bereiding.

Kleur: zwart

Snelheid: 27.000 – 30.000 rotaties p/m

Artikelnummer 
blender: 

FFE0020

Artikelnummer 
beker: 

FFE0022

FRESH FRUIT EXPRESS BLENDER
 INCLUSIEF GELUIDSWERENDE KAP MET 2 BEKERS

WARING MX1500XTSEE BLENDER
MET GELUIDSWERENDE KAP

30
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Voor prijzen blenders en losse bekers zie website.

Inhoud beker 1,9 liter

Afmeting blender B 240 x D 230 x H 530 mm

Vermogen 1500 W

Beker BPA vrij

Programma  4 zelf te programmeren blendcycles

Kleur Zwart

Snelheid 45.000 rotaties p/m

Artikelnummer 
blender

FFE0030

Artikelnummer 
beker

FFE0031

WARING MX1500XTSEE BLENDER
MET GELUIDSWERENDE KAP

31



Fresh Fruit Express Inhoud Artikelnr. Prijs

BEKER VOOR FRESH FRUIT EX-
PRESS BLENDER MET GELUIDSWE-
RENDE KAP

1,5L FFE0022 Prijzen zie  
website

BEKER VOOR FRESH FRUIT EX-
PRESS BLENDER ZONDER KAP 

2L FFE0012 Prijzen zie  
website

BEKER VOOR WARING MX1500XT-
SEE MET GELUIDSWERENDE KAP

1,9L FFE0031 Prijzen zie  
website

32
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Slush
Viareggio Cool Cappuccino

Een slushapparaat is perfect voor het maken 
van onze Viareggio Cool Cappuccino. Met 
3 liter houdbare volle melk en 2 zakken met 
500 g Viareggio Cool Cappuccino instantmix 
bereidt u Viareggio Cool Cappuccino in de 
slush. Voor de variant met Baileys voegt u 
300 ml toe. U kunt de melk geheel of ge-
deeltelijk ook vervangen door water. Onze 
voorkeur gaat uit naar houdbare volle melk. 

De Viareggio Cool Cappuccino kunt u 5 da-
gen in de slush bewaren. 

Pina Colada en Pina Colada  milks-
hake

Ook bereid u met een slush makkelijk en 
snel een heerlijke Pina Colada en Pina Co-
lada milkshake of Pina Colada 0.0%. Perfect 
voor op uw counter of bar. De verhouding 
is 2x500 g Pina Colada instantmix met 3 li-
ter volle houdbare melk voor de Pina Colada 
milkshake. Voor de Pina Colada met alcohol 
voegt u nog wodka en citroensap toe. 

De Pina Colada (milkshake) kunt u 5 dagen in 
de slush bewaren.

Cofrimell 

De apparaten van Cofrimell zijn perfect voor 
het maken van Cool Cappuccino  Vanilla 
Milkshake en Pina Colada. Cofrimell is sinds 
1981 al bezig met het continu evolueren van 
hun producten en is altijd een synoniem ge-
weest voor vertrouwen en een constante fac-
tor voor kwaliteit en design. 

Garantie en voorwaarden 

Bij aankoop van een slush apparaat ontvangt 
u 1 jaar garantie.
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Fresh Fruit Express Prijs

COFRIMELL SLUSH ZWART 1 X 10 LITER Prijzen zie website
Afmetingen
Materiaal
Model
Uitvoering
Vermogen
Artikelnummer

21x53x84 cm (bxdxh)
Roestvast staal
Oasis Standard
Elektrisch 
530 Watt
Slush C1x10

COFRIMELL SLUSH ZWART 2 X 10 LITER Prijzen zie website
Afmetingen
Materiaal
Model
Uitvoering
Vermogen
Artikelnummer

40x53x84 cm (bxdxh)
Roestvast staal
Oasis Standard
Elektrisch 
830 Watt
Slush C2x10

COFRIMELL SLUSH ZWART 3 X 10 LITER Prijzen zie website
Afmetingen
Materiaal
Model
Uitvoering
Vermogen
Artikelnummer

60x53x84 cm (bxdxh)
Roestvast staal
Oasis Standard
Elektrisch
1100 Watt
Slush C3x10
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Slush C1x10

Slush C3x10

Slush C2x10
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Disposables

FUN 
& EASY

Smoothie beleving

Met de disposables van Fresh Fruit Express bieden 
wij u een echte smoothie beleving. Bovendien ziet de 
smoothie er zo heerlijk uit en is het product herken-
baar voor de klant.

Take Away

De disposables van Fresh Fruit Express zijn ideaal bij 
het gebruik van thuisbezorgen of take away. Met de 
Fresh Fruit Express disposables kunt u de klant ook 
bij thuisbezorgen en take away een smoothie-bele-
ving aanbieden.
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@freshfruitexpress_bv
 

 #FRESHFRUITEXPRESS

www.freshfruit.express

FOLLOW US!

@freshfruitexpressbv

Fresh Fruit Express
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Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Fresh Fruit Express (Moosha), Vita Easy 

FRUIT OF VEGGIE (GROENTE) SMOOTHIE

   

•  Schenk 250 ml Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per fruit smoothie of 300 ml 
Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per veggie of groente smoothie in de blender. 

•  Schud 1 bevroren Fresh Fruit Express of Veggie Express zakje met 150 g diepvriesfruit of 
diepvriesgroente per smoothie leeg in de blender.

•  Vervolgens zet u de blender aan en wacht u ongeveer 30-40 seconden tot de smoothie is 
geblend. Voor 2 smoothies en 3 smoothies blendt u ongeveer 15 en 30 seconden langer.

  (OTJ 800 35 sec is 1 smoothie, 60 sec is 2 smoothies en 90 seconden is 3 smoothies, 
Fresh Fruit Express (Moosha) knop 1 is 1 smoothie, knop 2 is 2 smoothies en knop is 3 
smoothies, knop 4 is 1 smoothie met minder geluid)

•  Vervolgens zet u de blender weer uit.
•  Schenk de smoothie in een groot glas (400 ml) of onze speciale smoothie disposable beker 

en presenteer deze met onze gekleurde rietjes met een doorsnede van 8 mm.

  
  * Voor fruitsap gebruikt u bij voorkeur Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap 100% fruit.

FRUIT MILKSHAKE

•  Schenk 250 ml fruitsap* in de blender. 
•  Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje (150 g) diepvriesfruit in de blender.
•  Voeg softijs, milkshake of 1-2 bolletjes roomijs per milkshake toe.
•  Zet de blender aan en wacht tot de blender de fruit milkshake helemaal fijn heeft gemixt. 

Schenk de fruit milkshake in een groot glas of plastic beker (400 ml) en presenteer deze met 
ons gekleurde rietje (8 mm). Gebruik toets 2 voor 1 fruitmilkshake.



Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Fresh Fruit Express (Moosha), Vita Easy

VERSE PINA COLADA / OVERIGE COCKTAILS

•  Schenk 35 ml Bacardi Lemon of rum* per Pina Colada** in de beker van de blender.
•  Vul dit aan met Fresh Fruit Express Basis fruitsap tot minimaal 250 ml per cocktail.
•  Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje met 150 gram Ananas Mango*** leeg in de beker 

voor de Pina Colada cocktail. Bij Pina Colada en Red Daiquiri voegt u nog citroensap toe.
•  Schep 2 koffieschepjes Fresh Fruit Express kokospoeder (50 gram) erbij per Pina Colada****. 

En u voegt vervolgens 3-5 ijsblokjes toe.
•  Vervolgens zet u de blender aan gedurende 30-40 seconden. Voor 2 en 3 Pina Colada’s 

blendt u ongeveer 60 en 90 seconden. OTJ 800 1 cocktail - 35 sec, 2 – 60 sec, 3 – 90 sec.
•  Schenk de cocktail in een groot glas (400 ml) en presenteer deze met een gekleurd rietje 8 mm.

*  Bij onze fruit cocktails vervangt u de rum door Baileys, Gin of Wodka (zie onze menukaart).
** Bij een Pina Colada of fruitcocktail zonder alcohol vervangt u de rum door fruitsap.
*** Voor de andere fruit cocktails gebruikt u de fruitmixen die op de menukaart staan.
**** Dit laat u achterwege voor de fruit cocktails.

Overig gebruiksadvies:
•  Bestel onze bedrukte Smoothie en blanco bekers en gekleurde rietjes via onze webshop op 

de website.
•  U hoeft de bekers van de blender tussendoor niet steeds schoon te maken. Blend van licht 

naar donker.
•  Met de Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap zijn de fruit smoothies van 100% fruit en 

bevatten minder calorieën. Ook perfect als basis voor onze veggie smoothies.
•  Het is heel belangrijk dat u de fruit- en groentezakjes niet kouder dan 18-20 graden invriest.
•  U kunt de smoothies van tevoren bereiden, want ze blijven minimaal 4-5 uur goed in de 

koelkast zonder te schiften (ananas niet). Smoothies blijven 48 uur goed. In 15 min bereidt u 
60 smoothies.

•  Haal als u grote hoeveelheden vooraf blendt de zakjes minimaal 5 minuten van tevoren uit 
de vriezer. Blendt daarbij de fruitzakjes met de grootste stukken fruit brokken als laatste 
(bijv. Mango-Banaan).

•  U voegt dus bij de smoothies en fruit milkshakes geen ijsblokjes toe. Bij de cocktails kan dit wel.
•  U kunt de fruit smoothies/cocktails ook als fruitshots bij een High Tea, receptie of als amuse 

gebruiken.
•  De fruit milkshake wordt ook als dessert gebruikt (bv: frambozen-mango met chocolade-ijs).
•  Leuk is het ook om verschillende kleine smoothies van 100 ml als Smoothie festival aan te 

bieden.
•  Blend niet meer dan drie fruit of groente zakjes tegelijk, anders gaan de messen van de 

beker kapot!
•  Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl (is 400 ml of 400 cc).
•  U kunt ook een Pina Colada milkshake met 3 liter volle houdbare melk en 2 x 500 g 

Pina Colada Instantmix bereiden in een Slush. 5 dagen houdbaar. Slush apparaten zijn 
leverbaar via de website.



Gebruiksaanwijzing Fresh Fruit Express
met Waring blender 

FRUIT OF GROENTE SMOOTHIE

•  Schenk 250 ml Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per fruit smoothie of 300 ml 
Fresh Fruit Express Smoothie basis fruitsap* per veggie of groente smoothie in de blender. 

•  Schud 1 bevroren Fresh Fruit Express of Veggie Express zakje met 150 g diepvriesfruit of 
diepvriesgroente per smoothie leeg in de blender.

•  Druk op programma 1 voor één smoothie, op 2 voor twee smoothies en op 3 voor drie 
smoothies. Druk op 4 voor één smoothie met minder geluid.

•  De blender mixt vervolgens de smoothies helemaal fijn.
•  Schenk de smoothie in een groot glas of onze speciale Smoothie disposable beker en 

presenteer deze met een gekleurd rietje (minimale doorsnede 8 mm).

  
 * Als basis gebruikt u Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap 100% fruit.

FRUIT MILKSHAKE

•  Schenk 250 ml fruitsap* per milkshake in de blender.
•  Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje met 150 g diepvriesfruit per milkshake leeg 

in de blender.
•  Voeg softijs, milkshake of 2 bolletjes roomijs per milkshake toe.
•  Druk op programma 2 voor één milkshake en op 3 voor twee milkshakes. 
•  De blender mixt vervolgens de Fruit Milkshakes helemaal fijn. 
•  Schenk de smoothie in een groot glas (400 ml) of onze speciale smoothie disposable 

beker en presenteer deze met onze gekleurde rietjes met een doorsnede van 8 mm.



Gebruiksaanwijzing Fresh Fruit Express
met Waring blender

VERSE PINA COLADA / FRUIT COCKTAILS

•  Schenk Bacardi Lemon of 35 ml rum* per Pina Colada** in de beker van de blender.
•  Vul dit aan met Fresh Fruit Express Basis fruitsap tot minimaal 250 ml per cocktail.
•  Schud een bevroren Fresh Fruit Express zakje met 150 g Ananas Mango*** leeg in de beker 

voor de Pina Colada cocktail. Bij Pina Colada en Red Daiquiri voegt u nog citroensap toe.
•  Schep 2 koffieschepjes Fresh Fruit Express kokospoeder (50 g) erbij per Pina Colada****. U 

voegt vervolgens nog 3-5 ijsblokjes toe. 
•  Druk op programma 1 voor 1 cocktail, op 2 voor 2 cocktails en op 3 voor 3 cocktails. Druk 

op programma 4 voor één cocktail met minder geluid.
•  De blender mixt de cocktails helemaal fijn.
•  Schenk de cocktail in een groot glas (400 ml) en presenteer deze met een rietje (8 mm).

* Bij onze fruit cocktails vervangt u de rum door Baileys, Gin of Wodka (zie onze menukaart). 
** Bij een Pina Colada of fruitcocktail zonder alcohol vervangt u de rum door fruitsap.
*** Voor de andere fruitcocktails gebruikt u de andere fruitmixen die op de menukaart staan.
**** Dit laat u achterwege voor de fruit cocktails.

Overig gebruiksadvies:
•  Bestel onze bedrukte Smoothie bekers en gekleurde rietjes via de webshop onze website.
•  U hoeft de bekers van de blender tussendoor niet steeds schoon te maken. Blend van licht 

naar donker.
•  Met de Fresh Fruit Express Smoothie Basis Fruitsap zijn de fruit smoothies van 100% fruit en 

bevatten minder calorieën. Ook perfect als basis voor de groente smoothies.
•  Het is belangrijk dat u de fruit- en groentezakjes niet kouder dan 18-20 graden invriest.
•  U kunt de smoothies van tevoren bereiden, want ze blijven minimaal 4-5 uur goed in de 

koelkast zonder te schiften (ananas niet). Smoothies blijven 48 uur goed. U bereidt 60 
smoothies van 300 ml in 15 min.

•  Haal als u grote hoeveelheden vooraf blendt de zakjes minimaal 5 minuten van tevoren uit 
de vriezer. Blendt daarbij de fruitzakjes met de grootste stukken fruit brokken als laatste 
(bijv. Mango-Banaan).

•  U voegt dus bij de smoothies en fruit milkshakes geen ijsblokjes toe. Bij de cocktails wel. 
•  U kunt de fruit smoothies/cocktails ook als fruitshots bij een High Tea, receptie of als amuse 

gebruiken.
•  De fruit milkshake wordt ook als dessert gebruikt (bv: frambozen-mango met chocolade-ijs).
•  Leuk is het ook om verschillende kleine smoothies van 100 ml als Smoothie festival aan te 

bieden. 
•  Blend niet meer dan drie fruit of groente zakjes tegelijk, anders gaan de messen van de 

beker kapot! 
•  Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl (is 400 ml of 400 cc). 
•  U kunt ook een Pina Colada milkshake met 3 liter volle houdbare melk en 2 x 500 g 

Pina Colada Instantmix bereiden in een Slush. 5 dagen houdbaar. Slush apparaten zijn 
leverbaar via de website.

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



Gebruiksaanwijzing Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Fresh Fruit Express (Moosha), Vita Easy

 Cool Cappuccino
• Schenk 100 ml verse of houdbare melk of water per Cool Cappuccino in de blender. 
•  Voeg vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino instant mix toe.
•  Voeg (Soft)ijs of 3-12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per Cool 

Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie.
•  Druk een paar keer op PULSE voor het crushen van de ijsblokjes. Mix vervolgens de Cool 

Cappuccino met een van de toetsen voor het blenden van één tot drie Cool Cappuccino’s.
•  Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in onze disposable beker 

(zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen.

  

 Cool Cappuccino met Baileys
•  Schenk 35 ml Baileys en 65 ml melk of water per Cool Cappuccino in de blender. 
•  Schep vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino instantmix erbij.
•  Voeg (Soft)ijs of 3-12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per Cool 

Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie.
•  Druk op een van de toetsen voor het blenden van één tot drie Cool Cappuccino’s.
•  Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in een disposable beker 

(zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen.

Overig gebruiksadvies:
•  Doe de Cool Cappuccino poeder in een plastic bakje zodat u dit er makkelijk uit kunt 

scheppen.
• Menu, tafelkaartjes en posters zijn te bestellen via onze website.
•  U kunt de Cool Cappuccino natuurlijk ook in onze Slush apparaten bereiden. De 

verhouding is 2 x 500 gram instant mix met 3 liter houdbare melk. 5 dagen houdbaar.
• Disposable doorzichtige Cool Cappuccino bekers zijn te bestellen via onze webshop.
• Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl.

Zie ook www.freshfruit.express 
of bel met Fresh Fruit Express tel 0167-540400 of 02-4000898 (België).



Gebruiksaanwijzing Viareggio Cool Cappuccino 
met Waring blender

 Cool Cappuccino
•  Schenk 100 ml verse of houdbare melk of water per Cool Cappuccino in de blender. 
• Schep 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino instant mix erbij.
•  Voeg (Soft)ijs of 3-12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per Cool 

Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie.
•  Druk een paar keer op PULSE voor het crushen van de ijsblokjes. Mix vervolgens de Cool 

Cappuccino met een van de toetsen voor het blenden van één tot drie Cool Cappuccino’s.
•  Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in onze disposable beker 

(zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen.

  

 Cool Cappuccino met Baileys
• Schenk 35 ml Baileys en 65 ml melk of water per Cool Cappuccino in de blender. 
• Schep vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes Viareggio Cool Cappuccino instant mix erbij.
•  Voeg (Soft)ijs of 3-12 DROGE IJSBLOKJES (afhankelijk van de grote) toe per Cool 

Cappuccino. U krijgt na het blenden dezelfde dikte als een smoothie.
• Druk op programma toets 1, 2 of 3 voor één tot drie Cool Cappuccino’s.
•  Presenteer de Cool Cappuccino met een rietje in een groot glas of in onze disposable beker 

(zie webshop). Eventueel kunt u er nog slagroom met wat cacaopoeder op doen.

Overig gebruiksadvies:
•  Doe de Cool Cappuccino poeder in een plastic bakje zodat u dit er makkelijk uit kunt 

scheppen.
• Tafelkaartjes en posters zijn te bestellen via onze website.
•  U kunt de Cool Cappuccino natuurlijk ook in onze Slush apparaten bereiden. De verhouding 

is 2 x 500 gram instant mix met 3 liter houdbare melk. 5 dagen houdbaar.
•  Disposable doorzichtige Cool Cappuccino bekers zijn te bestellen via onze webshop op 

website.
• Bij gebruik van een glas adviseren wij het IKEA Godis glas 40 cl.

Zie ook www.freshfruit.express 
of bel met Fresh Fruit Express tel 0167-540400 of 02-4000898 (België).
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Fresh Fruit Express International BV

Nassaulaan 9
4651 AA Steenbergen NB

Tel Nederland: +31 (0) 167 54 04 00
Tel Belgie: +32 (0)2 40 00 898

E-mail: uko@freshfruit.express
Facebook: freshfruitexpress

Instagram: freshfruitexpress_bv

Logistiek Benelux:

Leen Menken Foodservice Logistics
Chroomstraat 155

2718 RJ  Zoetermeer 
Nederland

Tel: +31 (0)79 363 41 70
E-mail: freshfruitexpress@leenmenken.nl

Retour instructie per 29-12-2022

blenders en bekers voor reparatie
Onthoud dat de blender bekers niet in de vaatwasser mogen worden gewassen. Dit verkort de 
levensduur van uw beker aanzienlijk. Tevens mag u de fruitmixen niet kouder dan -19 graden in de 
blender doen want anders kunnen de messen in de blender afbreken of raakt de blendersocket 

(waar u de beker in doet) ontwricht.

Stap 1 Stuur uw beker of blender rechtstreeks naar onze monteur op het volgende adres:

Transport Partners
tav Fresh Fruit Express

Houtzagerij 2
4651 SN  Steenbergen

Nederland

Stap 2 Vermeld duidelijk op een begeleidend briefje het retouradres en het probleem.

Stap 3 Voor het retour zenden van een blender met geluidskap verwijdert u de geluidskap (en 
bewaart u de 3 schroefjes van de Waring heel goed). U stuurt dus alleen de onderkant van de 

blender op met de rubbermat er nog op.

Eventuele schade aan de geluidskap is voor uw eigen rekening.
Voor vragen kunt u een whatsapp sturen naar +31 (0)6 21 28 56 66.

www.freshfruit.express
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ENJOY 
HEALTHY

Smoothie Concept


