
De beste vangst...

...is vegan

NIEUW
Vegan visproducten



Ahoi! Ik ben visser Karel, ik vaar al 29 jaar op het zelfde schip, mijn       
geliefde Johanna. Elke zondagavond vertrek ik vanuit huis, weg van mijn 
gezin, om de woeste zee te trotseren. Op zoek naar de meest verse en 
lekkerste vis. 

Op zee beleef ik vele avonturen. Op donderdagavond keer ik terug, en 
vertel ik onder het genot van een glaasje kruidenbitter deze verhalen 
aan mijn kinderen. Vorige week gebeurde er wel iets héél speciaals op 
zee:

Bij het sorteren van de vangst op de boot kwam ik een speciale 
soort vis tegen, eentje die ik nog nooit had gezien. Hij was vegan! Ik                    
geloofde mijn ogen niet! Snel ben ik naar de kombuis gerend en heb ik 
de vis klaargemaakt met verse friet en remouladesaus. Ik wist het bij de 
eerste hap: de beste vangst is vegan!

Na dit avontuur ga ik met een nóg beter gevoel de zee op. Ik weet, dat ik 
vanaf nu elke week kan genieten van de lekkerste vegan lekkerbek.

Laat het jou ook smaken!

Karel 



Vegan fish and chips

Ingrediënten

VEGAN

 100% vegan Vegafit Lekkerbek
 250 gram friet
 Vegan remouladesaus
 Halve citroen 
  

 1. Bereid de friet en lekkerbek zoals op de verpakking 
         aangegeven. 
2. Leg de friet op een bord en leg daar de lekkerbek overheen. 
3. Serveer met vegan remouladesaus en besprenkel met  
         citroen.
4. Eet smakelijk!

Bereidingswijze
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Vegan Lekkerbek

Knapperig van buiten, zacht van binnen.

- 1 tray = 170 gram (2 x 85g) 

Vegan Visburger

Rijk van smaak en een perfecte bite.

- 1 tray = 150 gram (2 x 75g)

Vegan Visnuggets

Let’s go nuggets! Maar dan vegan.

- 1 tray = 200 gram (10 x 20g)

Vegan Kibbeling

Lekker als tussendoortje, kruidig en krokant.

- 1 tray = 150 gram (6 x 25g) 

Vegane Vissticks

Gewoon lekker voor groot en klein. 

- 1 tray = 175 gram (7 x 25g)


