krispiga sallader och smakrika t illbehör

DAILY GREENS SALLADER OCH SIDE SALLADS

TILLBEHÖR SOM SÄTTER
GULDKANT PÅ VARDAGEN.
DAILY GREENS FÄRDIGSKURNA SALLADER
Daily Greens färdigskurna och krispiga sallader är sköljda och färdiga att servera
direkt från påse till tallrik.
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Till Daily Greens sallader används noggrant utvalda råvaror som ansas och strimlas
innan de sköljs och tvättas i rent, kallt dricksvatten. Vattenbadet, som håller +2°C,
kyler även salladen så att den förblir färsk och smakrik. Efter sköljning torkas
salladen försiktigt, så att krispighet och smak bevaras, innan den förpackas.
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RUCOLA

Rucola.

6x100g

7391605059016

BABYSPENAT

Babyspenat.

6x100g

7391605059023

BRETAGNE

Rucola, babyspenat, röda blad, röd mangold.

6x100g

7391605059030

FLORENCE

Friséesallat, lollo rosso, babyspenat, rucola.

6x125g

7391605059047

VALENCIA

Bataviasallat, rödkål, rosésallat, röd mangold.

6x150g

7391605059054

SIENA

Bataviasallat, rosésallat, morot, rucola, purjolök. 6x150g

7391605059061

SORRENTO (EKOLOGISK) Roman, lollo rosso, ruccola, rosé (efter säsong). 6x175g

7391605059078

BRETAGNE

7391605059085

Rucola, babyspenat, röda blad, röd mangold.

6x250g

Förvaras vid +2 - 5°C.
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DAILY GREENS SIDE SALLADER
Daily Greens Side Sallads är gjorda med de allra bästa råvarorna och sätter en
festlig touch på vardagsrätterna. Välj mellan krispig pizzasallad, klassisk coleslaw
eller läcker bönsallad.
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PIZZA CLASSICO

Krispig pizzasallad med pikant paprika.

6x200g

7391605059412

COLESLAW SALLAD

Krämig coleslaw av färsk vitkål och morot.

6x250g

7391605059429

GOOD BEANS

Färgrik bönsallad med gott morotskrisp.

6x250g

7391605059405

Förvaras vid +2 - +6°C.

Daily Greens - hälsosam mat som är lite godare och lite roligare.
Vi vill göra det enklare, roligare och godare att äta hälsosam mat. Vår ambition är att utveckla produkter
som inspirerar oss alla att äta mer frukt och grönt varje dag - som en naturlig del av just ditt vardagsliv!
I Daily Greens sortimentet finns idag även frukt och grönsaker direkt från moder jord men också
produkter som underlättar för en grönare vardag som färdigskurna salladsblandningar, fruktsallader,
gröna tillbehör och hela måltider. Allt med en stor portion av läckra smaker och hälsa.
Vi vill helt enkelt göra din vardag godare, nyttigare och lite roligare.
Daily Greens är ett varumärke inom Greenfood-gruppen.
Konsumentkontakt: Greenfood, Knut Påls väg 9,256 69 Helsingborg, Sverige.
Tel. 020 - 18 18 10, www.greenfood.se

