Freshline
assortiment

Expertise
Een gevolg van innovatie is dat wij de
aardappel steeds beter leren kennen.
Zo weten onze mensen u exact te vertellen
wat de kook- en bakeigenschappen zijn.
Met die kennis adviseren we u dan ook
graag, afhankelijk van uw behoefte.
Of u nou een kant-en-klaar product zoekt
of juist variatiemogelijkheden voor
verdere verwerking.
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Gemakkelijk, vers
en veel keus
Dat zijn de drie redenen waarom onze Foodservice-klanten
kiezen voor Peka. Onze aardappelen en aardappelspecialiteiten
zijn koelvers, waardoor de smaak van aardappelen
optimaal behouden blijft. Toch hebben onze producten een
houdbaarheid van enkele weken in de verpakking.
Peka Kroef legt zich uitsluitend toe op de productie van
koelverse aardappelproducten en is daarin marktleider in
Europa. Wij kennen de keten waarin en waarvoor wij
werken zoals de teler zijn aardappelveld kent.
Onder de naam Peka Freshline brengen wij een brede keuze aan voorgekookte
aardappelen en aardappelspecialiteiten op de markt speciaal voor de horeca, catering,
de AGF handel en grootkeukens. Peka Freshline is het resultaat van jarenlange
ervaring in combinatie met de meest geavanceerde productietechnieken. Met Peka
Freshline bieden we veel variatie; van aardappelschijfjes tot puree en van Provençaalse
krieltjes tot luxe gratin. Al onze Freshline-producten zijn voorgegaard, vrij van
conserveringsmiddelen en geschikt voor bijna alle bereidingsmethodes: bakken in
pan of braadslee, stomen of garen in de oven. De aardappelen blijven mooi heel en
behouden hun beet.
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Naturel

110282 Aardappelblokjes 12 mm

112082 Aardappelpartjes

112682 Kookaardappelen

2 kg

2 kg

2 kg

Aardappelblokjes, kant en klaar voor in
een salade of als bijgerecht op tafel.

113282

Aardappelschijfjes 6 mm

2 kg
Heerlijk voorgegaard aardappelschijfje om
te verwerken in een ovenschotel.

Aardappelpartjes, om te bakken, ideaal
bijgerecht op tafel.

113782 Aardappelschijfjes 10 mm
2 kg
Voorgegaard aardappelschijfje, klaar voor
verdere bereiding of verwerking.

Gehalveerde kookaardappel, in een
ambachtelijke snit.

114982 Aardappelschijfjes 8 mm
2 kg
(los verpakt)
Losverpakte schijven, snel te bakken in de
koekenpan of friture.

117082 Mini Kriel

117282 Fijne Kriel

117382 Kriel

2 kg

2 kg

2 kg

Geprofileerde minikriel, het kleinste formaat
kriel in de range.

Natuurlijk krieltje, heerlijk als het gekookt of
gebakken is.

117582 Fijne Piepers

117682 Piepers

2 kg

2 kg

Kleine kookaardappel, in slechts enkele
minuten te bereiden.
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Grote hele kookaardappel, ouderwets
lekker bijgerecht op tafel.

Natuurlijke kriel, ideaal als bijgerecht bij
asperges.
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Nieu

130582 Kriel in Schil

130295 Poffers

2 kg

4 stuks

Natuurlijke krieltjes met schil, ideaal voor
bereiding in de oven.

Pofaardappel, ideaal als bijgerecht voor
BBQ of grilmenu.
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Gratins

131783
2 kg

Aardappelgratin

Klassieker met echte room. Alleen even
afgratineren met kaas en in de oven te
bereiden.

137864 Aardappelgratin Rolls
2 x 700 gr
Aardappelgratin Roll, een heerlijke
aardappelgratin voor een unieke,
home-made presentatie.

131883
2 kg

Aardappelgratin Deluxe

Rijk en vol van smaak. Even afgratineren
met kaas en in de oven bereiden.

138483
2 kg

Mediterraanse Gratin

Aardappelgratin met paprika en roomkaas,
met een mediterraans tintje.

134583
2 kg

Aardappel-Groentegratin

Smaakvolle aardappelgratin met wortel,
prei, pastinaak en knolselderij.

138583
2 kg

Aardappelgratin met Truffel

Aardappelgratin met truffel en
champignons. Luxe aanvulling bij
een wild- of feestdagenmenu.

143983
2 kg

Raclette Gratin

Een volle aardappelgratin met raclette kaas
en uitgebakken spekjes.
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Specialiteiten

118382
2 kg

Rotisserie Aardappelen

Doordat de krieltjes met margarine zijn
voorgegaard, hebben deze na bereiding
in de oven een heerlijke smaak en mooie
kleur.

131383 Aardappelschijfjes Spek
2 kg
en Ui

132682 Aardappelschijfjes met Olie

Aardappelschijven met spek en ui om te
bakken in de koekenpan.

Aardappelschijven in olie, om te bakken in
de koekenpan of te bereiden in de oven.

2 kg

134082 Aardappelwedges met Olie

134883 Aardappelpuree

134983 Mexicaanse Aardappelen

2 kg

2 kg

2 kg

Aardappelpartjes met schil in olie. Direct
uit de verpakking te bakken in koekenpan
of oven.

Koelverse aardappelpuree, authentiek
recept met echte boter, melk en
nootmuskaat.

Gehalveerde aardappelen met schil in een
rijke, kruidige olie met krachtige smaak.

137964 Rösti Rolls

138282 Halve Aardappelen in Schil

138682 Provençaalse Krieltjes

2 x 700 gr

2 kg

2 kg

Rösti Roll, een lekkere rösti die men zelf
kan portioneren en op een unieke manier
kan presenteren.

Halve aardappelen met schil, verpakt met
een beetje olie, zout en peper.

Krieltjes gegaard in een olie met
authentieke Provençaalse kruiden voor
een heerlijke smaak. Lekker uit de oven.
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Nieu

138783 Aardappelwedges met
2 kg
Rozemarijn
Aardappelpartjes in de schil met
rozemarijn, door garing in de
rozemarijnolie is de smaak volledig
door de aardappelen opgenomen.

141183 Home Made Potatoes

146183 Roasting Potatoes

2 kg

2 kg

Ambachtelijke aardappelen in grove snit
met plantaardige oliën. Voor een snelle
bereiding en ouderwets lekkere smaak.

Koelverse halve aardappelen met
raapzaadolie, om in de oven te roosteren.
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Naturel

Inhoud

110282 Aardappelblokjes 12 mm

2 kg

112082 Aardappelpartjes

2 kg

112682 Kookaardappelen

2 kg

113282 Aardappelschijfjes 6 mm

2 kg

113782 Aardappelschijfjes 10 mm

2 kg

114982 Aardappelschijfjes 8 mm (los verpakt)

2 kg

117082 Mini Kriel

2 kg

117282 Fijne Kriel

2 kg

117382 Kriel

2 kg

117582 Fijne Piepers

2 kg

117682 Piepers

2 kg

130582 Kriel in Schil

2 kg

130295 Poffers Medium

4 stuks

Gratins

Inhoud

131783 Aardappelgratin

2 kg

131883 Aardappelgratin Deluxe

2 kg

134583 Aardappel-Groentegratin

2 kg

137864 Aardappelgratin Rolls

2 x 700 g

138483 Mediterraanse Gratin

2 kg

138583 Aardappelgratin met Truffel

2 kg

143983 Raclette Gratin

2 kg

Specialiteiten

Inhoud

118382 Rotisserie Aardappelen

2 kg

131383 Aardappelschijfjes Spek en Ui

2 kg

132682 Aardappelschijfjes met Olie

2 kg

134082 Aardappelwedges met Olie

2 kg

134883 Aardappelpuree

2 kg

134983 Mexicaanse Aardappelen

2 kg

137964 Rösti Rolls

2 x 700 g

138282 Halve Aardappelen in Schil

2 kg

138682 Provençaalse Krieltjes

2 kg

138783 Aardappelwedges met Rozemarijn

2 kg

141183 Home Made Potatoes

2 kg

146183 Roasting Potatoes

2 kg

Oven

Steamer

Glutenvrij

Magnetron

Bain-Marie

Bereiding

Allergenen

Bereiding

Allergenen

Bereiding

Allergenen

Koekenpan

Friture

Rotisserie

Melkvrij
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