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Overheerlijke snacks inspelend
op de hedendaagse trend(s) van
Zuid Amerikaanse smaken en de
vraag om vlees vrije producten.
Een vulling met een knapperige
bite van mais, gerookte chipotle
en een beetje paprika. Dit alles
“verpakt” in een extra krokante
korst met stukjes cornflakes.
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Inspire to more!

SPICY SWEET CORN BITES & BURGERS
Inspire to more !

2 Nieuwe Aviko producten die voldoen aan
hedendaagse trends
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 2 verschillende afmetingen.
Rijkelijk gevuld met crispy mais (± 45%).
Visueel aantrekkelijk; kleine stukjes gepofte mais in een coating.
Makkelijk en op diverse manieren te bereiden (friteuse, bandoven),
geen lekkage.
Door de speciale coating en de aard van de vulling: lang krokant
en warm, dus ideaal om mee te nemen of voor thuisbezorging.
Vulling met knapperige maiskorrels, een beetje paprika en gerookte chipotle peper.
De bite variant is heerlijk als snack; bij spareribs, bij chicken
wings, bij een burger of met een quesadilla of taco.
De patty is makkelijk te combineren in een (vega) burger, of
gewoon lekker voor erbij.
Beide varianten zijn lekker op zichzelf, maar nog lekkerder met
een dip zoals guacamole, pittige tomaten salsa of als een chili
(con carne) topping .
Vegetarisch, Vegan en Halal
…..
Maar vooral natuurlijk heel erg lekker!

LOGISTIEKE INFORMATIE

Art. nr.

Inhoud

Dozen /
laag

Dozen /
pallet

Houdbaarheid
na productie*

Friteuse

Bandoven

Oven

Spicy Sweet Corn Bites (15 g)

807114

5 x 1 kg

9

108

15 maanden

3.15 min.

5 - 6 min.

10 - 15 min.

Spicy Sweet Corn Burgers (100 g)

806537

4 x 1½ kg

9

90

15 maanden

4.45 min.

8 - 9 min.

15 - 20 min.
* bij -18 °C

FS20-19-004

Meer informatie, menu-inspiratie, serveersuggesties zijn te vinden op www.avikofoodservice.nl

